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“In Syria, it is an insult to call someone a monkey. Before a person is executed, they are insulted. The effect 

of this is to dehumanize the enemy and make it easier to kill him. This painting imagines what an executioner 

might see before he shoots his victim. The two tone back wall is the wall of a school - the lower portion is 

painted with shiny paint to make it easier to clean. Many executions happen in schools”. 

- Mousa (23 maart 2013)  
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"Het is allemaal waar wat de filosofie zegt: het leven moet achterwaarts worden 

begrepen. Maar dan vergeet men de tweede zin: dat het voorwaarts moet worden 

geleefd. Wat een zin. Hoe diep je er ook over nadenkt, uiteindelijk is het zo dat het 

leven tijdens het aardse nooit helemaal wordt begrepen, juist omdat ik nooit 

volledige rust kan krijgen om die positie in te nemen: achterwaarts". 

 

- Kierkegaard  
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Dankwoord 

 

Allereerst mijn dank voor alle Syriërs die ik heb mogen ontmoeten in Beiroet en hun 

verhaal hebben willen delen. Ik heb het als bijzonder ervaren dat deze mensen in deze  

hachelijke positie in hun leven open stonden om hun vaak traumatische ervaringen met 

mij te delen. De gastvrijheid en openheid en vooral al die keren dat we hand in hand de 

Dabkeh dansten zal ik nooit vergeten. Jullie hebben mijn verblijf in Beiroet zeer 

aangenaam gemaakt.  

 Speciale dank voor Mousa, voor het toelaten van mij in zijn leven en de openheid 

waarmee hij alles wilde delen. Hoe hij zijn huis openstelde en hoe we voor elkaar zorgden 

alsof we elkaar al jaren kenden. Sjoekran, Habibi.  

 Verder mijn grote dank aan mijn scriptiebegeleider Diederick Raven. Bedankt voor 

je vertrouwen en inspiratie. Het is bijzonder hoe je uitspraken doet, die ik mijn hele leven 

zal onthouden en te pas en te onpas zal roepen. ‘Schrijven is als een puzzel van een bord 

spaghetti met rode saus, met op de achterkant diezelfde afbeelding’. Wonderbaarlijk hoe 

je gelijk hebt gekregen. 

 Als laatste gaat mijn dank uit naar Frederic. Dank voor de absurditeit van onze  

vriendschap. Dank voor al je verhalen over het Ottomaanse rijk en natuurlijk Syrië. 

Bedankt dat je altijd maar blijft geloven dat dingen goed blijven komen. Opdat we als ware 

antropologen een klein beetje aan de wereld mogen bijdragen! 
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Inleiding: veldwerk en verhalen 

Mousa heeft een bijzondere kalmte over zich heen hangen. Zijn grove postuur, zijn baard 

en kaalgeschoren hoofd lijken tegengesteld tot zijn rustige stem en zijn affectieve ogen. 

Zijn kalmte staat in contrast met de verhalen die hij vertelt over Syrië. Over hoe hij alles is 

verloren; zijn huis, auto, werk, geld en zijn land. Mousa kan niet meer terug want hij weet 

dat hij gezocht wordt door het regime en dus probeert hij zijn leven opnieuw op te bouwen 

in Beiroet. Beiroet is het meest dichtbij Damascus en vele andere opties zijn er niet. Hij 

huurt een woning, vind werk en wordt uitgenodigd om te exposeren. Vanaf de buitenkant 

lijkt hij zijn leven als kunstenaar weer volledig te hebben opgepakt. Mousa hoeft geen 

nieuwe taal te leren of in een hele andere cultuur te integreren. Zelfs nieuwe contacten 

maken is niet per se nodig omdat vele Syrische vrienden ook naar Beiroet zijn gekomen 

om dezelfde redenen als Mousa. 

 Toch is dit slechts een oppervlakkige weergave van wat het betekent voor Mousa -

en vele anderen met hem- om je land te verlaten vanwege een voortwoedende oorlog. 

Mousa moet fundamentele levenskeuzes die hij lang geleden al eens gemaakt heeft, weer 

opnieuw maken. Waar ga ik wonen? Wat zijn mijn mogelijkheden? Wanneer kan ik 

terugkeren? Zal ik nog kunnen aarden in het na-oorlogse Syrië? Zal ik me ooit nog 

volledig ergens thuisvoelen? Hoe moet ik mijn leven weer opnieuw zin geven? Dit zijn 

fundamentele levensvragen waar Mousa en andere jonge hoogopgeleide Syriërs die ik 

voor dit onderzoek heb geïnterviewd mee te maken hebben. Naast Mousa spelen ook 

Afora, Nidal, Yamen, Youssef, Manar en Nour een rol in het onderzoek die gaandeweg de 

scriptie geïntroduceerd zullen worden. Veelal zijn de respondenten opgegroeid in 
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Damascus of Aleppo. Ze waren bij de eerste demonstraties aanwezig in maart 2011, om 

voor het eerst in hun leven -en de levens van hun ouders- de frustratie en boosheid van 

de jarenlange repressie door het Baathregime te kunnen uiten. Syrië is een land waarin 

vrijheid van meningsuiting beperkt is en waar een grote veiligheidsdienst (Mukhabarat) 

aanwezig is om de burgers in toom te houden en te controleren. 

 Door het ontnemen van de rechten en macht door het regime, raakte steeds meer 

jongeren gefrustreerd. Deze jarenlange onderdrukking van haar burgers door het al-Assad 

regime kwam tot een keerpunt tijdens wat men de Arabische Lente is gaan noemen. Er 

was een golf van opstanden in veel Arabische landen begin 2011. Door verschillende 

demonstraties, bezettingen en burgerinitiatieven kwamen verschillende dictaturen in de 

Arabische wereld onder druk te staan. Een directe katalysator van de opstanden in Syrië 

was de repressie die het leger gebruikte om kinderen die anti-regime graffiti hadden 

gespoten op de muren van Dara’a te bestraffen. De kinderen werden hardhandig 

opgepakt en opgesloten, waarop de Syrische burgers reageerde met vreedzame 

opstanden op verschillende plekken in het land (Lesch 2013: 86).  

 Onder andere de jonge hoogopgeleide Syriërs voelen dat dit het moment is waar ze 

zo lang op gewacht hebben. Eindelijk is er een mogelijkheid tot vrijheid van meningsuiting 

en kritiek op het al-Assad regime. Eindelijk ontstaat er ruimte en beweging in de al veertig 

jarige dictatuur om hun land te kunnen omvormen tot een democratisch systeem. De 

zogenaamde Arabische Lente werd op de voet gevolgd door internationale media die 

stonden te popelen om deze historische ommekeer bericht te geven.  

 Zo voelde dit ook voor Mousa. Hij sloot zich aan bij de demonstraties die het grootst 

waren na de vrijdagmiddaggebeden. “The first demonstrations were like an orgasm” 

(Mousa 23 maart 2013). Mousa was vervuld van verwachting en hoop. Het was als een 

groots feest, met vele vrienden en hoopvolle burgers die zich bewust waren van het 

historische moment van deze gebeurtenissen. Mensen dansten in de straten, filmden wat 

er allemaal gebeurden en staken olijventakken in de lucht. Deze euforische staat 

verdween echter snel nadat de veiligheidsdiensten en het leger met ongekende repressie 

optrad. Met harde hand werden demonstranten opgepakt, verwond en zelfs vermoord. 

Mousa zag de levenloze lichamen in de straten van Damascus liggen. 

 In Beiroet sprak ik uitgebreid met Mousa en andere jonge hoogopgeleide Syriërs 

die bij de demonstraties aanwezig waren in de eerste dagen en weken. Zij waren de spil 

van deze opstanden en vol verwachting voor de toekomst van Syrië en het omverwerpen 

van haar dictatoriale systeem. Toen al snel bleek dat de revolutie niet zonder 
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bloedvergieten zou verlopen begon de hoop al snel plaats te maken voor angst. Niet veel 

later brak de oorlog uit en de respondenten kwamen op een punt waarop ze besloten dat 

het niet langer veilig was in Syrië. Ze verlieten Syrië en vestigden zich in Beiroet, Libanon, 

zonder te weten of ze ooit terug zullen keren.  

 Ze proberen nu in Beiroet een nieuw leven op te bouwen, opnieuw wortels te 

schieten. Van februari tot mei 2013 heb ik hier veldwerk gedaan en heb ik hun verhalen 

verzameld. Tevens heb ik hun levens van zo dichtbij mogelijk proberen te bekijken en mee 

te leven. Met behulp van de verzamelde verhalen, herinneringen en toekomstdromen zal 

ik een beschrijving geven van hoe de levens van Syrische vluchtelingen eruit hebben 

gezien, zien en wellicht zullen zien. Centraal hierin staat de ambigue situatie waar ze zich 

in verkeren onder andere door de nabijheid en tegelijkertijd de onbereikbaarheid van 

Syrië. Dit is antropologisch relevant omdat het een zeer actueel onderwerp is en een inkijk 

geeft in het leven van jonge hoogopgeleide vluchtelingen. Met deze thesis heb ik getracht 

om een ander beeld te schetsen van hoe het is om vluchteling te zijn. Het geeft een 

intieme inkijk in de levens van jonge Syriërs met revolutionaire dromen die vervolgens 

terneergeslagen een nieuw leven proberen op te bouwen in Libanon. Daarbij zal de term 

‘vluchteling’ geproblematiseerd worden, omdat het vele associaties danwel vooroordelen 

oproept.  

 Tijdens mijn verblijf in Beiroet ging de oorlog in Syrië haar derde jaar in. De 

respondenten wonen op dat moment variërend van tien dagen tot één jaar in Beiroet. Het 

conflict in Syrië is in heftigheid blijven toenemen en daarmee ook de dreiging dat het zich 

zou verspreiden naar Libanon. Dit werd eerst mede veroorzaakt door het toenemende 

belang van de Lebanese Shiitische groepering Hezbollah die zij aan zij vecht met de 

troepen van het regime. Later speelde de chemische aanvallen een grote rol en een 

eventuele militaire interventie die hierop zou kunnen volgen.  

 

 

Verhalen 

 Verhalen spelen binnen de antropologie in het algemeen en in deze thesis in het 

bijzonder een belangrijke rol. De manier waarop hedendaags antropoloog Tim Ingold 

(2000, 2007, 2011) over verhalen, beweging en kennis schrijft zal het raamwerk bieden 

voor deze thesis. Ingold zegt dat de wereld een verhalen-wereld is. Verhalen helpen ons  

te navigeren in een wereld in beweging. Ze helpen ons integreren in de kennis die komt 

van onze immer ontvouwende paden. Het vertellen van verhalen is belangrijk omdat 

verhalen soms het enige zijn wat er nog rest, zoals het geval is bij vele van de verhalen 
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van de Syriërs. De omgeving waar de verhalen hebben plaatsgevonden bestaan niet 

meer. De hoop is vervlogen; de tijden veranderd. Maar verhalen zijn immer verbonden met 

het leven zelf. “There is no point at which the story ends and life begins. Stories should not 

end for the same reason that life should not. And in the story, as in life, it is in the 

movement from place to place - or from topic to topic - that knowledge is integrated” 

(Ingold 2011: 161).  

 Via verhalen kan er dus tot kennis worden gekomen. Er kan een link worden gelegd 

tussen het verleden en het heden. Zoals de verhalen over de opstanden invloed hebben 

op het leven van de jonge Syriërs heden ten dage. “In storytelling, past occurrences are 

drawn into present experience. The lived present, however, is not set off from the past of 

the story. Rather, past and present are continuous” (Ingold 2011: 161).  

 Een andere manier van tot kennis komen is door beweging te bestuderen; 

bewegingen langs de paden van ons leven (Ingold 2011). De beweging die de jonge 

hoogopgeleide Syriërs hebben gemaakt door te verhuizen van Syrië naar Libanon is er 

een beweging ontstaan die op vele manieren te problematiseren is. Is het een beweging 

van oorlog naar vrede? Is de beweging gedwongen dan wel gekozen? Is de beweging van 

iets bekends naar iets onbekends? In hoeverre speelt de nabijheid versus de 

onbereikbaarheid van Syrië een rol? Met andere woorden; deze beweging biedt 

mogelijkheden om bestudeert te worden en kennis te verzamelen. 

 Centraal staan de verhalen welke verzameld zijn door middel van participerende 

observatie en interviews. Omdat we een huis hebben gedeeld speelt Mousa een grote rol 

in mijn onderzoek. Ik heb hem gedurende drie maanden intensief en in al zijn 

kwetsbaarheid mogen leren kennen. Hierdoor is de stijl en vorm van de thesis een 

zogenaamde person-centered ethnography geworden. Dit is een antropologische manier 

om dichtbij de ervaring van de respondenten te blijven en om menselijk gedrag te kunnen 

beschrijven en analyseren. Hierin gaat het vooral om een specifiek individu en hoe degene 

ervaringen vormt en tegelijkertijd gevormd wordt door sociale en culturele processen. Het 

is een combinatie van psychologie en antropologie. Hierdoor is de thesis van 

beschrijvende aard en heeft het een hoge mate van medemenselijkheid.  

 In het eerste hoofdstuk zal de paradox van de onbereikbare nabijheid besproken 

worden. Er zal in worden gegaan op de implicaties van de nabijheid van Syrië ten opzichte 

van Libanon voor de jonge hoogopgeleide Syriërs die in Beiroet wonen. De term betwixt 

and between zal introduceert worden en de ambigue situatie van het verliezen van je 

wortels zal worden besproken. Vervolgens zal er in het tweede hoofdstuk een beeld 

worden geschetst van het al-Assad regime, de zogenaamde Arabische Lente in Syrië en 
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de rol die de respondenten daarin hebben gespeeld. De rol van de Mukhabarat zal aan 

bod komen, waarna de transitie van dictatuur naar democratie zal worden uitgewerkt aan 

de hand van het springplank model van Moghaddam. In het derde hoofdstuk wordt de 

term ‘vluchteling’ geproblematiseerd. Er zal in worden gegaan op begrippen als home en 

belonging en hoe de jonge hoogopgeleide Syriers mogelijkheden zien tot herworteling en 

ontvluchting. Vervolgens zal er in hoofdstuk vier worden belicht hoe de ontworteling bij de 

jonge hoogopgeleide heeft plaatsgevonden en hoe dit de groei van de respondenten in de 

weg staat.  

 

 

 

Hoofdstuk 1. De paradox van de onbereikbare nabijheid 

Tachtig kilometer: de afstand tussen Damascus en Beiroet. De afstand die vele Syriërs 

hebben afgelegd om uit een oorlogssituatie te geraken en in relatieve veiligheid te 

verkeren. Met de auto, het vliegtuig of deels te voet. Gesmokkeld of via de gebaande 

paden. Tachtig kilometer lijkt niet ver weg, maar voor de jonge Syriërs heeft het een 

onuitwisbare invloed op hun leven. Zoals in de inleiding word aangestipt, hoeven de 

mensen geen nieuwe taal te leren of in een volledig nieuwe cultuur te integreren. Je zou 

zeggen dat deze vluchtelingen het makkelijk hebben vergeleken met de vluchtelingen die 

bijvoorbeeld in provisorische kampen wonen. Vanaf een afstandje is dit makkelijk te 

beargumenteren, maar zodra je de zielenroerselen kent, ontstaat er al snel een ander 

beeld. Wat zijn de implicaties van het moeten vluchten, je land moeten achterlaten, zonder 

een idee of je ooit weer terug zou kunnen keren? En als je terug zal keren, hoe zal het 

leven er dan uit gaan zien in het verwoeste land? En wat zijn de implicaties van het 

vluchten naar zo dichtbij? De stellingname van dit hoofdstuk is dat de nabijheid van Syrië 

en tegelijkertijd de onbereikbaarheid het zo moeilijk maakt voor de respondenten om 

afstand te nemen van Syrië en opnieuw wortels te schieten in Beiroet.  

 

Eigenlijk had ik al toegezegd om een andere kamer te nemen, toen Mousa me belde. Via 

via had hij gehoord dat ik een kamer zocht en ik besloot ondanks mijn eerdere toezegging 

toch een kijkje te nemen in zijn huis. Het huis van Mousa bevindt zich in de wijk genaamd 

Zarif, een redelijk rustige en religieus gemengde wijk, grenzend aan de populaire 

verwesterde wijk Hamra. Op de begane grond bevinden zich kapperszaakjes, 

groenteboeren en bakkerijen en in de hoogte veel appartementen. Er hangt een 
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gemoedelijke sfeer in de wijk. Ik ga naar de bovenste verdieping van het flatgebouw, maar 

de lift gaat enkel tot de op-een-na-bovenste verdieping. De bovenste verdieping is er ooit 

illegaal opgebouwd, vertelt Mousa me later.  

 We nemen plaats op de bank en ik observeer het huis, wat vol hangt met 

schilderijen en er staat een half lege boekenkast tegen de wand. Mousa merk op dat ik 

ernaar kijk en zegt; thuis in Syrië had ik heel veel boeken, maar dit waren de enige die ik 

mee kon nemen naar Beiroet. Terwijl Mousa de ene naar de andere sigaret opsteekt, 

vertelt hij me dat hij uit Syrië komt en negen maanden geleden naar Beiroet is gekomen. 

Tot voor kort woonden er acht andere Syriërs in zijn huis, terwijl er in het huis enkel ruimte 

is voor twee slaapkamers en een atelier. De voormalige huisgenoten waren allen vrienden 

en bekenden uit Damascus, maar het werd Mousa teveel en hij besloot op zoek te gaan 

naar een nieuwe huisgenoot, een niet-Syriër, het liefst een Europeaan. Deze houding kan 

er op duiden dat hij een punt heeft bereikt waarop hij Syrië begint op te geven en zelfs zijn 

rug ertegen keert. Hij snakt naar een uitweg, een grotere wereld, begrijp ik later. Ik besluit 

de kamer te nemen. 

 De volgende dag heb ik mijn spullen gepakt en ben ik bij hem gaan wonen en heb 

ik vanaf dichtbij mogen meemaken hoe hij zijn leven leeft. Hoe hij lijdt aan slapeloze 

nachten. Hoe hij zichzelf opsluit in zijn werkruimte om te schilderen. Hoe hij altijd naar 

sombere muziek luistert, maar hoe hij lacht als hij onder de mensen is. Hoe we iedere 

ochtend samen koffie drinken. Hoe hij zijn hoofd scheert en zijn nagels knipt. Tussendoor 

vertelt hij me verhalen, over zijn nieuwe leven in Beiroet, maar vooral over zijn oude leven 

in Syrië.  

 Iets wat hij blijft herhalen is hoe hij naar zichzelf kijkt als iemand die twee gezichten 

heeft: donker en licht: nacht en dag. Zoals de tekening van de jonge en oude vrouw.1 Pas 

als je goed kijkt zie je deze twee gezichten. Zijn donkere aard is het meest zichtbaar in zijn 

schilderijen.2 Zijn doeken zijn besmeurd met bloed en oorlog. Nadat de dagen van protest 

voorbij waren en Syrië steeds verder in een oorlog afgleed, begon Mousa in het geheim te 

schilderen. Hij voelde dat dit zijn bijdrage zou zijn aan de revolutie. Zo schilderde hij onder 

andere het schilderij ‘Donkey’, die het verhaal vertelt over hoe er door de rebellen ezels 

worden gebruikt om wapens over grenzen te smokkelen.  

 Als ik naar bed ga, is Mousa nog wakker en als ik opsta is hij meestal aan het 

schilderen. Sinds de oorlog slaapt hij slecht en heeft hij last van nachtmerries. Toen ik 

daar net kwam wonen liepen we vaak vanaf het café Mezyan samen terug naar huis. 

                                                      
1
 Tekening van W.E. Hill 

2
 Zie bijlage 
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Mousa is huiverig voor de stad, zeker in de nacht. Dan vertelt hij over hoe hij zich niet 

veilig voelt en dat hij ervan overtuigd is dat er ieder moment opnieuw een burgeroorlog 

kan uitbreken in Libanon vanwege de sektarische spanningen. Hij zegt dat ik niet alleen 

naar huis moet lopen in de nacht omdat iedereen een wapen heeft en het snel zou kunnen 

escaleren. Beiroet is enerzijds een schuilplaats voor de jonge hoogopgeleide Syriërs, waar 

ze hun dagelijkse leven op een relatief makkelijke manier kunnen voortzetten. 

Tegelijkertijd voelt het als een schuilplaats met hele dunne randen, een dunne schaal die 

ieder moment kan breken. Libanon is een onstabiel land en heeft te kampen met haar 

eigen problemen, die nu op scherp worden gezet door de oorlog in hun buurland. Waar 

voorheen mensen uit Libanon naar Syrië gingen om even op adem te komen van de 

spanningen, komen nu de Syriërs massaal naar Libanon. 

 Syrië en Libanon zijn niet los van elkaar te zien. Zowel historisch als geografisch 

zijn ze met elkaar verbonden. Voor de jonge Syriërs heeft dit directe invloed op hun leven.   

Zoals de zesentwintigjarige Afora me vertelt, die zich op dat moment zeven maanden in 

Beiroet bevindt.  

 

“How am I going to adjust to this area? I had the idea that Lebanese hate Syrians, so that 

supported my worries and wonderings. Now I’m still having these feelings, that it’s not the 

right place and I’m not going to stay forever or even for a long time, because it’s a really 

tricky place. It might change in day and night. War, conflicts, the hate for Syrians. I met a 

lot of Syrians and they were warning me; be careful, they don’t like Syrians. And especially 

in the taxi’s, I try to speak with a Lebanese accent” (Afora 14 maart 2013). 

 

De onveiligheid die ze voelen in Beiroet zou je paranoia kunnen noemen, of 

posttraumatische stress. Je zou kunnen zeggen dat het inherent is aan de penibele 

situatie waar de jonge hoogopgeleide Syriërs in zijn geraakt. Maar het staat buiten kijf dat  

de paradox van de nabijheid en tevens de onbereikbaarheid van het vaderland dit gevoel 

van angst in werking lijkt te zetten.  

 De nabijheid heeft tevens andere implicaties. Zo is de stroom van Syriërs naar 

Libanon in het algemeen en Beiroet in het bijzonder, groot. Veelal pragmatische redenen 

hebben de Syriërs voor Beiroet doen kiezen, waarbij de afstand een rol speelt. Zoals 

gezegd, de afstand van Damascus naar Beiroet is maar tachtig kilometer. Tevens is het de 

enige grens die zonder paspoort overgegaan kan worden. Daarnaast spreken de andere 

opties zoals Jordanië, Turkije, Irak en Egypte minder tot de verbeelding bij de jonge 

Syriërs. Libanon wordt gezien als vrij en modern, waar andere Arabische landen als 
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gelovig en conservatief worden beschouwd. Hierdoor is een bijzonder fenomeen ontstaan 

van het constant bekenden tegenkomen op de straten van Beiroet en dan vooral in de 

‘verwesterde’ wijk Hamra. Ze wonen daar niet, omdat de huizenprijzen er te hoog zijn, 

maar in de straten van Hamra komen de Syriërs regelmatig iemand tegen die ze soms al 

een jaar niet meer hebben gezien, maar die ze kennen uit Damascus. Telefoonnummers 

worden dan uitgewisseld en er wordt meteen verwezen naar een café die zich in diezelfde 

straat bevindt; Mezyan.  

 

 

§ 1.1 Mezyan 

Dit is hét café in Beiroet waar de hoogopgeleide Syriërs elkaar ontmoeten en in die zin 

een bijzondere vorm van de nabijheid van Syrië creëert. Voor veel jonge Syriërs is dit de 

plek waar ze zich het meest in Syrië wanen. Overdag is het er rustig, maar in de avonden 

zit het vol en wordt er veel Araq gedronken. Vooral in de weekenden worden de tafels en 

stoelen aan de kant geschoven en wordt er Dabkeh gedanst op de immer gedraaide 

Arabische muziek die iedereen lijkt te kennen en meezingt. De sfeer is vaak uitgelaten en 

mensen lijken het er naar hun zin te hebben. Er wordt niet uitgebreid gesproken over de 

situatie in Syrië; ook al zijn de Syriërs hier bij elkaar, ze komen om een leuke avond te 

hebben en niet om sombere verhalen te horen.  

 Toch is deze opgetogenheid deels een schijnvertoning, een vernislaag op de vele 

hartverscheurende verhalen die eraan ten grondslag liggen. Door intensief met Mousa om 

te gaan versleet het laagje vernis beetje bij beetje en ontdekte ik zijn verdriet, zijn angst en 

zijn gevoelens van hopeloosheid. Ik ontdekte hoe hij lijdt aan nachtmerries en 

slapeloosheid en de manier waarop hij zich terugtrekt om te schilderen en hoe hem dat 

helpt als een soort therapie. Ik zag dat zijn vrienden er niet voor hem waren toen hij thuis 

kwam van een zware operatie, maar hoe er vrienden op bezoek kwamen die nog steeds in 

Damascus wonen en een paar dagen naar Beiroet komen om op adem te komen. Ik 

ontdekte het verschil in hoe hij eruit ziet en hoe hij zich gedraagt wanneer hij thuis is en 

hoe hij zich aankleed en gedraagt wanneer hij naar Mezyan gaat. Ik zag hoe Mousa met 

zijn vrienden die zich in Syrië bevinden in contact staat via Skype en hoe hard ze om 

domme filmpjes van dieren lachen nadat ze gesproken hebben over de plek waar de 

bommen precies waren gevallen. 

 Deze oorlogssituatie van allesomvattende verwoesting en verdriet tegenover de 

banaliteit van het dagelijkse leven maakt de situatie betwixt and between voor de jonge 

hoogopgeleide Syriërs: tussen twee werelden. Ze doen hun best om een nieuw leven op 
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te bouwen, maar de teloorgang is al ingezet. Hun sociaal en financieel vangnet wordt 

kleiner nu de situatie zo schrijnend wordt. De Syriërs zijn niet afhankelijk van organisaties 

of de staat, maar mede daarom, is de afgrond zo dichtbij. Ze dansen op een koord, met 

depressies, angstaanvallen en posttraumatische stressstoornissen die op de loer liggen. 

Als het koord knapt zal de afgrond diep zijn. Maar telkens als ik denk dat ze vallen, vinden 

ze een manier om zich nog vast te grijpen en erboven op te krabbelen.  

 

 

 Een andere vorm van nabijheid, is de nabijheid die gecreëerd wordt door de 

moderne technologie en sociale media. De jonge Syriërs zitten aan hun computer 

gekluisterd om op de hoogte te blijven van berichten uit Syrië. Deze stroom van berichten 

van de steeds meer intens wordende oorlog is erg aanwezig in het dagelijkse leven van de 

jonge Syriërs. Mede hierdoor kan deze ambigue staat volharden. Ze blijven in een in-

betweenness state, zoals Ghorashi dat beschrijft in haar boek. Een staat tussen het 

verleden en het heden en tussen hier en daar (Ghorashi 2002, 109). Mede door de 

nabijheid van Syrië ten opzichte van Libanon, maar ook door het constant in contact staan 

met de wereld via internet is het onmogelijk om volledig op één plek te leven, om een 

nieuw leven op te bouwen. De oorlog blijft in het dagelijkse leven een grote rol spelen. 

 Dit gevoel van inbetweenness en nostalgie doet denken aan de liminale fase die 

antropoloog Victor Turner (1987) beschrijft als hij het over rituelen heeft. Deze metafoor 

zou je kunnen gebruiken om de situatie van de respondenten te beschrijven. De eerste 

fase van een rite de passage is de separatie fase, waarna liminaliteit volgt en daarna de 

incorporatie. Dus in de eerste fase trekken mensen zich terug van de groep of 

maatschappij en gaan naar een andere plaats of status. In de derde fase komen mensen 

weer terug in de maatschappij en is het ritueel afgesloten. Maar de fase daartussenin, de 

liminale fase is het meest interessant. Wat gebeurt er als mensen vertrokken zijn, maar 

nog niet zijn aangekomen? De manier waarop hij deze liminaliteit als betwixt and between 

omschrijft, lijkt veel op de fase waarin de respondenten zich nu bevinden. Ook al is deze 

theorie al redelijk verouderd, deze staat van betwixt and between lijkt de spijker op de kop 

te slaan. Het gevoel om in een tussenfase te leven. Niet in de één, noch de ander; in het 

midden van een onopgeloste positie (Kottak 2011: 290-291). In het geval van de 

respondenten uit zich dit in een gevoel van ambiguïteit, vervreemding en nostalgie wat in 

het vierde hoofdstuk uitgebreid aan bod zal komen. 
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Een andere vorm die op een bijzondere manier de nabijheid van Syrie creeert zijn de 

mensen die doordat Damascus zo dicht bij Beiroet ligt, een paar dagen op en neer komen 

om op adem te komen. Ondanks de gevaren van de oorlog zijn ze nog steeds woonachtig 

in Syrië. Als de spanningen te hoog oplopen vertrekken ze naar Beiroet, om vrienden te 

bezoeken en in relatieve veiligheid te verkeren. Om pragmatische redenen kiezen ze 

ervoor om niet voor langere tijd te vluchten. Het leven in een oorlog is verschrikkelijk, maar 

vluchten is ook niet heiligmakend.  

 Zo ontmoette ik op een dag Manar: op het eerste gezicht een vrolijk en enthousiast 

meisje van zesentwintig jaar. Ze vertelde me dat ze een weekje in Beiroet was, om 

vervolgens weer naar Damascus te gaan, waar ze nog steeds woonde. Haar liefde voor 

Syrië en haar zieke moeder houden haar daar. Ze had kunnen vluchten, maar deed het 

niet. Ze komt zo nu en dan naar Beiroet, om haar gevluchte vrienden weer te ontmoeten 

en om op adem te komen van al het geweld in Damascus. Op haar Facebook-pagina 

schrijft ze persoonlijke gedachten over Syrië. 

 

Syria and my mom are very close friends, unfortunately they both got sick at the same 

time, the revenge and hate that is destroying the heart of my Syria, while cancer is 

destroying my mom’s blood and immune system....each day I see them both collapsing in 

front of my eyes while I am paralyzed, not able to do anything else than staying next to 

them, support them with all the love I have in my heart, hugging them very strong so death 

doesn't take them away from me... My mom, my Syria... We will never give up and I am full 

of hope that one day we will survive... Happy mother's Day for all mothers in the world... ( 

21 Maart, Manar Marzouk) 

 

De hoop die ze uitstraalt in deze hopeloze situatie had ik nog nooit eerder gezien. De 

komst van mensen zoals Manar die nog steeds in het land leven waar vele mensen voor 

op de vlucht zijn geslagen, maakt de nabijheid ultiem voelbaar.  

 Al met al hebben de historische en geografische nabijheid van Syrië ten opzicht van 

Libanon vele implicaties in deze roerige tijden voor de jonge Syriërs in Beiroet. De 

constantie ontmoetingen van jonge Syriërs die allen naar Beiroet zijn gekomen. De 

berichten die uit Syrië blijven komen. Niet alleen via de media, maar ook via vrienden en 

kennissen die allen in contact staan met mensen die daar nog zijn. Daarnaast geven de 

historische implicaties van nabijheid een onveilig gevoel. De vele vooroordelen brengen 

spanningen met zich mee. Omdat Libanon zo’n klein land is, is de aanwezigheid van 
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Syriërs ook erg zichtbaar in het straatbeeld. Tevens laat de voorbije burgeroorlog die jaren 

heeft gewoed en de sektarische spanningen die nog steeds aanwezig zijn haar invloeden 

na op de Syriërs nu. Het gevoel van onveiligheid is nog steeds aanwezig ook al zijn ze 

gevlucht. Omdat Syrië in vele opzichten zo dichtbij is, is het moeilijk er afstand van te 

nemen en komen mensen in een betwixt and between situatie terecht. Ze voelen zich 

onveilig, eenzaam en somber. Beiroet is een plek van transitie geworden; geen plek om 

wortels te schieten. En ook al bouwen de jonge Syriërs hier opnieuw hun leven op, het 

liefst willen ze weg uit Beiroet.  

Hoofdstuk 2. De gestolen revolutie 

 

Het is een paradoxaal gegeven dat de betwixt and between situatie waar de jonge 

hoogopgeleide Syriërs zich nu in bevinden deels door henzelf is gecatalyseerd. De 

demonstraties waar de jonge hoogopgeleide Syriërs aan hebben deelgenomen en mee 

hebben georganiseerd of anderszins aan hebben bijgedragen, hebben al vrij snel geleidt 

tot een oorlog. Dit roept vragen op als: hebben de jonge Syriërs dit ook in overweging 

genomen op het moment dat ze de straat op gingen? Wat verwachtten ze van de 

zogenaamde Arabische Lente? Dachten ze dat Bashar al-Assad zou aftreden? En wat zou 

er dan precies gebeuren na zijn val? Zijn de jonge hoogopgeleide Syriërs naïef geweest? 

Dachten ze dat de kracht van de massa zou kunnen uitstijgen boven de geopolitieke 

spellen? 

 

De vragen kunnen zowel met ja als nee worden beantwoord. Maar voorop gesteld de 

onuitputtelijke kracht die de jonge Syriërs voelden na de jarenlange onderdrukking door 

het regime. Zoals in de inleiding is beschreven waren de eerste dagen van de 

demonstraties ongelofelijk hoopvol en vol met positieve energie. Maar al snel sloeg deze 

hoop om en bleek dat Bashar al-Assad -ook nu weer- niet schroomde om zijn eigen 

burgers te doden. De verhalen van Mousa, Afora en andere jonge hoogopgeleide Syriers 

maakten me duidelijk dat ze de gevolgen onderschat hebben. Hun invloed bleek niet op te 

kunnen tegen de geopolitieke spellen en de uitwerking van de demonstraties waren niet 

zoals zij het bedacht hadden. Het resultaat bleek namelijk een jarenlange oorlog, met 

ontworteling als resultaat. Na de lente zou de zomer komen, maar in plaats daarvan heeft 

de winter zijn intreden gedaan. 

 Heeft de dictatuur waarin ze hun hele leven leefden en die ze zo zijn gaan haten, 

toch een functie gehad? Is de autoritaire retoriek toch niet louter een retoriek gebleken, 
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maar hebben Bashar al-Assad en de zijne daar echt in geloofd? Zijn de beperkingen van 

de vrijheden en de repressie zelfs nodig geweest om een gefragmenteerd land als Syrië 

als één geheel te houden? Ik wil beargumenteren dat de jonge hoogopgeleide Syriërs niet 

anders konden dan de straten op te gaan. Wanneer de repressieve dictatuur waar je jouw 

leven onder hebt geleefd ook maar de kleinste mogelijkheid geeft om in opstand te komen, 

dan is dat hetgeen wat je doet. Je zou kunnen beargumenteren dat de jonge Syriërs naïef 

zijn geweest, maar dit was het moment, zoals er maar weinig zijn. De kansen moesten 

gegrepen worden. De revolutie moest in gang worden gezet.  

 Professor van de geschiedenis van het Midden-Oosten David W. Lesch (2012) 

heeft recentelijk een stuk geschreven over Syrië en haar zogenaamde Arabische Lente. 

De titel van dit hoofdstuk is; ‘The Uprising That Wasn’t Supposed to Happen’. Hierin geeft 

Lesch een duidelijke omschrijving van wat er vooraf ging aan de opstanden van maart 

2011, te beginnen bij de dood van Hafiz al-Assad en de inauguratie speech van zijn zoon 

Bashar al-Assad in 2000. Het leek dat Syrië een nieuwe weg in zou slaan met deze 

nieuwe leider. Lesch schrijft dat er met deze verandering van leider een uitgelaten sfeer in 

Syrië heerste onder degene die al lang hoopte op verandering (Lesch 2012: 79). Het lijkt 

erg op de uitgelatenheid die de respondenten mij beschrijven als ze het hebben over de 

eerste protesten ruim tien jaar na deze speech. Toen is de kans op revolutie voorbij 

gegaan, maar dat zouden de Syriërs niet nog een keer overkomen. 

 Nadat Bashar al-Assad aan de macht kwam ontstonden pro-democratiserings-

groepen en verschillende organisaties voor en door het maatschappelijke middenveld. 

Deze groepen en organisaties konden kritisch zijn op de regering. Deze groepsvorming 

werd echter al snel beteugeld. Verhalen gaan dat Bashar al-Assad werd teruggefloten 

door de groep mannen die in de tijd van Hafiz al-Assad veel macht hadden. De teugels 

werden al snel weer aangetrokken. De zogenoemde Lente van Damascus ging al snel 

over en de betrokken burgers werden opgepakt en gevangen gezet. Al snel veranderende 

het staatssysteem weer in een eenpartijstelsel die al lange tijd deze neopatriarchale 

autoritaire staat domineerde (Lesch 2012: 79).  

 Maar meer dan tien jaar later was er wederom een lente in zicht. Nu kwam de 

drijfkracht onder andere vanuit andere Arabische landen die de Syrische burgers 

aanwenden tot verzet (Lesch 2012: 80). In vergelijking met Tunesië en Egypte leek Syrië 

een relatief stabiel land met in die zin weinig redenen om te geloven dat ook daar 

opstanden zouden komen. Maar in maart 2011 was het toch zover. Volgens Lesch -die 

persoonlijk contact heeft met Bashar al-Assad- zou Bashar hierdoor zijn overrompeld. Hij 

moet gedacht hebben dat hij veilig was en tevens populair in het land. Maar Syrië -en de 
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wereld- is het laatste decennium veranderd. Onder andere door internet, Facebook en 

Twitter is de ultieme controle van de staat weggevallen. De opstanden in Tunesië en 

Egypte leidden tot de opheffing van het ancien regime. De grens die angst voor repressie 

van de staat lange tijd heeft opgeworpen was doorgebroken in de Arabische wereld 

(Lesch 2012: 81).  

 Assad dacht echter dat Syrië anders was dan de andere Arabische staten. In 

januari en februari waren er al oproepen voor protesten door anti-Assad elementen, maar 

die konden niet zo een reactie ontketenen zoals in de andere landen. Tientallen -geen 

duizendtallen- kwamen opdagen, maar die werden met gemak uiteengedreven door de 

Syrische veiligheidsdiensten. Het leek erop alsof er niet dezelfde energie was in Syrië voor 

een oppositie als er in andere landen wel aanwezig bleek te zijn. Dit zorgde ervoor dat het 

regime een stuk veiliger leek. Assad maakte hier ook gebruik van en portretteerde zijn 

land als vrijwel immuun voor zulke burgerlijke onrust. Zijn relatief jonge leeftijd zou een rol 

spelen in de binding met de jonge bevolking van Syrië. Daarnaast ging hij de confrontatie 

met de Verenigde Staten en Israel niet uit de weg en ondersteunde hij Hamas en 

Hezbollah, wat een goede zet is om meer draagvlak te creëren. Deze analyse was echter 

niet correct, of het heeft Assad enkel tijd gegeven. Syrië leed onder dezelfde socio-

economische onderliggende factoren die ook in andere niet-olie producerende Arabische 

landen aanwezig was. Namelijk het ontnemen van de rechten en het ontnemen van de 

macht, vooral bij de meer en meer gefrustreerde jongeren (Lesch 2012: 81).  

 Toch zijn er ook verschillen tussen Syrië en de andere landen, zoals Tunesië en 

Egypte, waardoor analisten dachten dat Arabische Lente aan Syrië voorbij zou kunnen 

gaan. Onder andere de turbulente politieke ontwikkelingen die volgde op de 

onafhankelijkheid in 1946, zorgde voor angst bij de Syriërs voor activiteiten die zouden 

kunnen leiden tot instabiliteit en chaos. Ze hoeven maar naar Libanon of Irak te kijken, die 

net als Syrië etnisch en religieus gefragmenteerd zijn en wat dit voor invloed kan hebben. 

De politieke disorde kan met geweld hetgeen wat de samenleving bij elkaar houdt uit 

elkaar trekken. Dit spanningsveld werd ook constant gebruikt in de retoriek van het 

regime, om de noodzakelijkheid van de stabiliteit te benadrukken. Assad was voor velen 

het enige alternatief en ze zouden wel gek zijn om een oppositie te vormen wat het land 

zou kunnen destabiliseren (Lesch 2012: 82). 

 Deze retoriek is typerend voor een dictatuur en deels berust het op waarheid. In 

een etnisch en religieus gefragmenteerde samenleving als die van Syrië is een dictatuur 

misschien wel de enige manier om stabiliteit te creëren. En je zou de oorlog die nu woedt 

kunnen beschouwen als bewijsvoering hiervoor. Wat opvallend is, is dat de jonge Syriërs 
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die ik heb gesproken in Beiroet, Libanon als het hoogtepunt van sektarisme zien en Syrië 

als niet of nauwelijks sektarisch beschouwen. Maar dit zou je ook als de redekunst van het 

regime kunnen beschouwen die -of ze nu willen of niet- deel van henzelf is geworden. Ze 

ontkennen niet dat er vele verschillende etnische en religieuze mensen in Syrië leven, 

maar ze verbinden er geen consequenties aan. Zelfs nu niet, nu de oorlog toch een 

tamelijk sektarische weg in is geslagen. Nauwelijks heb ik de respondenten horen praten 

in termen van Soennieten of Alawieten, terwijl er in het nieuws niets anders te lezen is. Als 

ik ernaar vroeg dan zeiden ze dat er geen belang werd gehecht aan deze fragmentatie. 

Als ze het er niet over zouden hebben, dan bestond het ook niet. Tevens zijn er 

vraagtekens te zetten bij de manier waarop een conflict als deze geframed wordt door de 

media. Hier spreken we weer over een andere retoriek en een andere waarheid, namelijk 

die van de media, waarin het nieuws redelijk behapbaar dient te zijn voor de massa. Een 

manier hiervoor is om etnische en religieuze groepen tegenover elkaar te zetten.  

 Bashar al-Assad, een Alawiet, heeft zich omringd met anderen Alawieten. Hij heeft 

zijn bondgenoten nauwkeurig uitgekozen, bijvoorbeeld de mannen van de 

veiligheidsdiensten. Het regime heeft gekozen voor de meest loyale aanhang in het leger, 

die vooral uit Alawieten bestaat. Zo is het gelukt hardhandig op te treden in de steden en 

de dorpen waar de meeste onrust was. Natuurlijk moet iedere Syriër hierbij aan de 

slachting in Hama denken in 1982, waar de veiligheidsdiensten al eens hebben laten zien 

hoe loyaal ze zijn aan het regime (Lesch 2012: 83).  

 De Syrische oppositie was in 2011, en begin 2012, ongecoördineerd en verdeeld, 

zonder een algemeen erkend leider. Het Syrische regime heeft zijn best gedaan om dit te 

bewerkstelligen en te behouden. Er zijn verschillende pogingen geweest van de Syrische 

oppositie in ballingschap gedurende de opstand om samen te komen en zo een verenigd 

en inclusief front te vormen. Dit om internationale ondersteuning te bewerkstelligen, maar 

ook om een echt alternatief te kunnen bieden aan de Syriërs. Het was makkelijk voor het 

regime om deze oppositie, zowel binnen als buiten Syrië, te beschouwen als handlangers 

van de imperialisten omdat dit als gewoon werd beschouwd in Syrië tijdens de eerste 

tientallen jaren onafhankelijkheid. Daarin waren Iran en Rusland de belangrijkste 

bondgenoten van Syrië. Ondanks alles zijn veel van de onderliggende socio-economische 

en politieke factoren die aan de oorsprong liggen van de Arabische opstanden ook in Syrië 

aanwezig; werkeloosheid, armoede, corruptie en een ongelijke verdeling van de welvaart 

(Lesch 2012: 84-85) 

 Daarbij is of was er weinig politieke ruimte en is Syrië een politiek repressieve staat. 

Niet alleen het systeem is onderdrukkend, maar ook de repressieve activiteiten van de 
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Mukhabarat zijn vaak arbitrair. Preventieve angst en intimidatie zijn handige 

gereedschappen die dienen als afschrikmiddel om politieke onrust te voorkomen. Een 

bepaald niveau van landelijke paranoia is hiervan het resultaat, welke het regime gebruikt 

om de controle te houden over haar burgers (Lesch 2012: 86).  

 Het is opvallend dat de respondenten weinig reflecteren op dit rigide systeem van 

onderdrukking en het vooral hebben over de Syrische burgers en de gastvrijheid en 

openheid. Dit lijkt paradoxaal, aangezien dit rigide systeem met al haar beperkingen voor 

de jonge Syriërs juist is waar ze tegen hebben gestreden. Er worden wel ongenoegen 

geuit, maar echt diepe reflecties ontbreken. Veel respondenten wonen nu voor het eerst 

buiten Syrië, maar toch blijft het moeilijk om een vinger te kunnen leggen op welke 

gedachten en ideeën door het regime (deels) bepaald zijn. Totdat ik Jacco ontmoette; een 

Italiaan die drie jaar in Damascus heeft gewoond en gewerkt en vloeiend Arabisch 

spreekt. Omdat hij zich een Syriër voelt in zijn hart, maar het feitelijk niet is heeft hij een 

interessante en kritische blik op hoe het regime opereerde en nu nog steeds opereert. Hij 

vergelijk de dictatuur van Assad met die van de Duitse Stasi. “Er was geheime politie op 

iedere straathoek, in ieder koffiehuis. Het waren taxichauffeurs en serveersters; het was je 

broer of je vader. Als je ruzie had met iemand kon je degene aangeven en werd hij 

weggestopt voor een aantal maanden. Het maakte niet uit. Wat dat betreft was het regime 

streng, hard en rigide. Ze sloten mensen op alsof het niks was. Het was de angst die de 

mensen in toom hield. Je kon je fiets open laten staan, of zelfs met je huissleutel en alles 

in je fiets laten hangen. Het was er nog als je terug kwam. Niemand zou het wagen te 

stelen. Er was strenge controle vanuit het regime” (Jacco, 25 maart 2013).  

 De gastvrijheid en openheid van de burgers komt hierdoor in een ander perspectief 

te staan. Waren de mensen echt zo aardig, of was het regime gewoon zo onverbiddelijk? 

De respondenten zijn kritisch op het regime, dat staat buiten kijf, maar of ze echt kunnen 

reflecteren op het regime is moeilijk te zeggen.  

 

§ 2.1 Mukhabarat en de eerste protesten 

Met het verhuizen naar Beiroet zijn de jonge Syriërs tevens verhuisd van een repressieve 

dictatuur naar een democratie, waar de Mukhabarat niet zo aanwezig als in Syrië. Toch 

zijn de respondenten vrijwel alleen negatief over Libanon. Hoe je het ook wendt of keert, 

het opgroeien onder een repressief regime zal zijn sporen na laten. Soms is de paranoia 

nog steeds aanwezig en hebben de jonge Syriers het idee dat de Mukhabarat is 

meeverhuisd naar Libanon en dat ze ook hier in de gaten worden gehouden. Ergens 

voelen ze dat het regime nog steeds macht uitoefent, ook al bevinden ze zich niet meer in 
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Syrië. De Mukhabarat is zo omvangrijk en voor de jonge Syriërs is het leven zonder diens 

aanwezigheid niet voor te stellen. 

 Opvallend is de hoeveelheid respondenten die ooit zijn opgepakt door de 

Mukhabarat en gevangen zijn gezet. Zowel Mousa, Afora en vele andere Syriërs die ik 

heb gesproken, hebben een tijd in de gevangenis doorgebracht. Degene die zelf niet 

gearresteerd zijn, kennen wel iemand die is gearresteerd, gemarteld of ondervraagd door 

de Mukhabarat. Deze arbitraire repressie voelden de Syriërs elke dag opnieuw. De 

meeste Syriërs weten waar de rode lijn loopt; wat ze wel of niet mogen zeggen of doen. 

Maar in de praktijk heeft de Mukhabarat geen rode lijn en Bashar al-Assad, die de 

Mukhabarat beschouwd als noodzakelijk kwaad, is onwillig of onbekwaam om ze te 

bedwingen (Lesch 2012: 87). 

 De toenemende macht van de Mukhabarat gedurende vele jaren leidde tot een 

roekeloosheid dat terugsloeg op het regime. Het was in hun verwaandheid dat ze de 

schoolkinderen die antiregime graffiti hadden gespoten in Dara’a arresteerde en ruw 

behandelde, hetgeen de opstanden heeft laten ontstaan (Lesch 2012: 87).  

 De Syriërs zijn moe geworden van de Mukhabarat. Al helemaal toen ze in 2011 de 

opstandelingen zagen in Tunesië en Egypte die de repressie van zich afgooiden en zich 

tegen de politie en veiligheidsdiensten keerden. Ze zagen burgers in andere Arabische 

staten ‘nee’ zeggen tegen de presidenten die hun leven lang garantie hadden op de 

macht. Maar die dagen bleken spoedig voorbij te zijn. Ook Hafiz en Bashar al-Assad 

behoren tot deze groep en zijn al tweeënveertig jaar aan de macht in Syrië. Maar mensen 

willen hun leiders kiezen, hen verantwoordelijk houden voor misstanden en zelf een stem 

hebben over de toekomst van hun land. De politieke ruimte is zo begrenst in Syrië en 

tijdens de zogenaamde Arabische Lente in Tunesië en Egypte begonnen de Syriërs te 

denken; waarom niet in ons land? De macht van de straten leken het recept te zijn om de 

ene autoritaire leider na de andere ten val te brengen. Alles was ineens mogelijk. Of in 

ieder geval, zo leek het (Lesch 2012: 87).  

 Maar het regime hield krachtig vast, terwijl de demonstraties doorgingen en het 

geweld escaleerde. De internationale gemeenschap probeerde Bashar al-Assad tot 

aftreden te manen, maar hij kwam ineens uit de hoek als een prototype Midden-Oosten 

tiran. Hij liet de hond los op zijn eigen burgers en aan het einde van de dag bleek dat hij 

meer op zijn vader leek dan op de hervormer waarvan men dacht dat hij zou zijn (Lesch 

2012: 87). Toen Bashar al-Assad voor het eerst sinds de groeiende protesten in zijn land 

een toespraak deed op dertig maart 2011, had hij het al meteen over terroristen, 

samenzweerders en gewapende bendes als de primaire reden van de onrust. Veel 
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mensen buiten Syrië vonden deze retoriek belachelijk en vonden dat het afleidde van de 

echte socio-economische en politieke problemen die de zogenaamde Arabische Lente 

naar Syrië hebben gebracht. Maar zegt Lesch: vele Syriërs, en Assad zelf geloofden dit. 

Hun perspectief op de kern van deze bedreiging is anders dan hoe we die zien buiten 

Syrië (Lesch 2012: 89).  

 De jonge hoogopgeleide Syriërs geloven hier echter niks van. Nooit heb ik de 

respondenten horen spreken in deze retoriek. Niet dat ze niet geloven in de invloeden van 

buitenaf. Juist hadden ze het over strijdende oppositie uit andere landen, zoals Irak. Maar 

dit was de tijd dat zij de straten opgingen en Bashar al-Assad had het dus over hen. De 

jonge Syriërs willen zo graag geloven dat hun protesten zin hebben gehad. Ze willen 

geloven dat ze die dagen van protesten iets wezenlijks in beweging hebben gezet. Welke 

politieke spellen er op een hoger niveau afspelen doet er dan niet meer toe. De straten 

tellen, de massa telt. Hun kracht kan veranderingen teweegbrengen. En nog steeds zijn er 

iedere dag demonstraties, maar wanneer het de kranten niet haalt, lijkt het ook niet te 

bestaan.  

 De volharding in hun strijd en tomeloze hoop heeft helaas niet geleidt tot 

democratie, vrijheid of rechtvaardigheid. De ideeën dat de hervormingen wel 

bewerkstelligd had kunnen worden lijken ineens naïef. Mede door invloeden van de media 

is men gaan geloven dat revolutie in één nacht komt. Je zet de gruwelijke dictator af en 

luidt daarmee de democratie in. Zo simpel is het helaas niet en dat is voor de 

respondenten nu ook pijnlijk duidelijk. Revoluties moeten zichzelf uitvinden als zijnde een 

langzaam en complex proces. Voor vele mensen is het idee van de revolutie en 

verandering uitgestorven. Ze beschouwen de oorlog in Syrië als enkel een oorlog en niet 

een onontkoombaar deel van een revolutie. De tweeëntwintig jarige Nour -die op het 

moment dat ik hem ontmoet Syrië nog maar tien dagen verlaten heeft- denkt hier anders 

over. Hij ziet de oorlog nog steeds als een revolutie, als iets wat verandering teweeg zal 

brengen en hij heeft het gevoel dat als hij en de zijnen niet in Syrië zijn dan de door hun 

geïnitieerde revolutie een tegengestelde wending zal nemen. Nour voelt zich 

verantwoordelijk om terug te gaan naar het vervallen Aleppo om zijn steentje bij te dragen. 

Opgeven is geen optie. 

 

§ 2.2 Overgang dictatuur naar democratie  

De geschiedenis kan ons leren dat de overgang van een dictatuur naar een democratie 

vaak problematisch is. Moghaddam, een Iraanse professor psychologie die zich vooral 
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bezighoudt met mondiale conflict oplossingen, terrorisme en de psychologie van rechten 

en plichten heeft een interessant artikel geschreven over de zogenoemde Arabische 

Lente. Hij schrijft over de manier waarop de transitie van dictaturen en democratieën kan 

plaatsvinden en zet daarbij de dominante ideologie thesis af tegen zijn eigen springplank 

model (Moghaddam 2013: 179).  

 De dominante ideologie thesis is gestoeld op twee assumpties. De eerste is dat de 

meeste burgers de dominante ideologie van hun samenleving aannemen. De tweede 

assumptie is dat deze ideologie dient om de massa te leiden in het accepteren van de 

lagere posities. Moghaddam verwerpt deze thesis met behulp van zijn springplank thesis. 

Hij zegt dat in de context van een dictatuur, de rol van ideologie fundamenteel anders is, 

als je het vergelijkt met kapitalistische ideologieën. Als je een transitie van dictatuur naar 

democratie wil bewerkstelligen heb je bepaalde psychologische vaardigheden nodig om  

deze democratie in stand te houden (Moghaddam 2013: 179).  

 Als we kijken naar het springplank model, dan speelt de dominantie ideologie een 

cruciale rol om de cohesie tussen de regerende elite in dictaturen te behouden. Deze kan 

alleen overleven wanneer er vanuit dezelfde ideologieën wordt gedacht. Ideologische 

fracties en afwijkingen zullen resulteren in de ondergang van het dictatoriale regime. Als er 

onenigheid is binnen de autoriteiten dan zal dat leiden tot ongehoorzaamheid van de 

ondergeschikten. Dit verklaart waarom dictators zo intolerant zijn naar rivale fracties en 

waarom dictators gewillig zijn om hun eigen kinderen te eten (Moghaddam 2013: 179).  

 De massa in de dictaturen zijn echter zelden overtuigd van de dominante ideologie. 

Het zijn vooral de wapens die op hun hoofden gericht staan en niet de ideologie zelf die de 

massa overtuigd. De meeste mensen die leven onder een dictatuur zijn zich bewust van 

de corruptie, het onrecht en het gebrek aan vrijheid. Ze durven er gewoonweg niet tegen 

op te staan, gezien de consequenties voor henzelf, hun familie en vrienden vaak 

verschrikkelijk zijn (Moghaddam 2013: 179). Het is verbazingwekkend hoeveel verhalen ik 

van de jonge Syriërs hoor over gevangenschap. Heel kritisch lijken ze er niet over. De 

erbarmelijke situaties zijn zo veelvoorkomend, dat men het aanvaard als een deel van het 

leven. 

 Door de zogenoemde Arabische Lente hebben de burgers in Syrië ruimte 

gevonden om zich te mobiliseren. Ze hebben zich niet vrij hoeven maken van de 

dominante ideologie, want doorzagen deze al die tijd en hebben deze niet geïnternaliseerd 

(Moghaddam 2013: 179-180). De jonge hoogopgeleide gevluchte Syriërs zijn daar een 
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goed voorbeeld van. Ze zijn altijd kritisch geweest op het regime van al-Assad, maar ze 

hebben vrijwel nooit de ruimte gevoeld hierover in verzet te kunnen komen. De Arabische 

Lente in Tunesië en Egypte gaven hoop om hun eigen revolutie te ontketenen. 

 De moeilijkheden die post-Arabische Lente samenlevingen zouden kunnen 

ondervinden, zou onder andere een aflatende tolerantie voor de Ander kunnen zijn, zegt 

Moghaddam. Dit is een voorbeeld van een psychologische barrière die moet worden 

overwonnen in de strijd naar een meer open en democratische maatschappij. Deze strijd 

zal nooit eindigen. Zelfs in meer geavanceerde democratische samenlevingen zijn er 

krachtige elementen die het mogelijk zouden maken om weer terug te gaan naar een 

dictatuur. Dit noemt Moghaddam het springplank model (Moghaddam 2013: 179-180). 

 De werking van de springplank van democratie naar een dictatuur markeert een 

sleutelpunt. We moeten niet aannemen dat een veranderende wereld zich enkel naar één 

richting beweegt of één einde heeft. Dat veranderingen onvermijdelijk één kant op gaan is 

een fout die Marx heeft gemaakt en anderen met hem in hun argumentatie voor liberaal 

kapitalisme als ‘the end of history’ De geschiedenis heeft immers geen onvermijdelijk 

einde, maar enkel psychologische grenzen in hoe veranderingen zich bewerkstelligen. De  

burgers moeten in staat zijn om de springplank die de ene naar de andere dictator 

gebruikt om naar de macht te grijpen, te verwijderen. (Moghaddam 2013: 180). 

 Misschien is er teveel door onder andere de jonge hoogopgeleide Syriërs 

vastgehouden aan het idee van onvermijdelijke democratie. Het sterke idee dat met het 

afzetten van de dictator de democratie onherroepelijk zal worden ingeluid. Alsof er maar 

één richting mogelijk is. Deze denkfout zie je in andere Arabische landen die de Lente 

hebben gekend ook terug, met als duidelijk voorbeeld Egypte die op het moment van 

schrijven te kampen heeft met een militaire staatsgreep en honderden doden. Weliswaar 

na een gekozen nieuwe president; Morsi (Volkrant, 8 augustus 2013) 

 Er zijn vele redenen te bedenken waarom de transitie naar een democratie misgaat. 

Zo is het een veelgehoord argument dat wanneer er veel minderheden in een land wonen 

een democratie gedoemd is te mislukken. De verbeelde gemeenschap of Imagined 

Community van Benedict Anderson (1983) waarvan de leden van een staat elkaar nooit 

allemaal persoonlijk kunnen kennen, maar onderling wel een binding voelen is dan niet 

aanwezig. Er zou hierdoor bijvoorbeeld geen cultureel compromis gesloten kunnen 

worden, om in de termen van socioloog Andreas Wimmer (2002) te spreken. Het enige 

antwoord hierop zou een autoritair regime zijn, die de onrust in de kiem zou kunnen 
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smoren. Daarnaast spelen militante islamitische groepen een grote rol in de Arabische 

wereld volgende de populaire retoriek. Ze zouden veel aanhang hebben en een geduchte 

maatschappelijke kracht zijn (Volkskrant, 8 augustus 2013). Ook hierbij zou er een sterke 

repressieve kracht moeten zijn om dit onder controle te kunnen houden. Daarnaast zegt 

men dat de Arabische wereld gebukt gaat onder politiek analfabeten (Volkskrant, 8 

augustus 2013). Er zouden mensen aan de macht komen die de democratische beweging 

om zeep zouden helpen, omdat de politieke actoren simpelweg geen ervaring hebben met 

een democratisch systeem. Hierbij sluit de retoriek aan om de Arabische wereld te zien als 

een gebied wat historisch gezien nooit democratieën heeft gekend.  

 Het lijkt wel alsof de reguliere media gewillig is om de retoriek van de dictatuur te 

volgen. Een groot denker; Noam Chomsky laat zich hier niet door verleiden. Hij stelt dat de 

Arabisch-Islamitische wereld wel degelijk een lange geschiedenis van democratie heeft, 

maar dat deze regelmatig werd verpletterd door westerse krachten. Vooral de Verenigde 

Staten, Groot-Brittannie en Frankrijk ondersteunen de dictators. Ze willen geen 

democratieën in de Arabische wereld. Chomsky zegt dat als de Arabische publieke opinie 

het beleid zou bepalen, dat de Verenigde Staten en Groot-Brittannie uit het Midden-

Oosten zouden worden gegooid. Dit is tevens de reden waarom het Westen zo bang is 

voor democratie in de Arabische wereld (Qantara, 17 juni 2011).  

 Het mag duidelijk zijn er er niet één waarheid bestaat en dat de wereld zich niet in 

één richting beweegt. Ik denk dat het ten alle tijden van belang is om kritisch te blijven, 

vooral als het gaat over politieke retoriek. Iedereen behartigd immers zijn eigen belangen 

en de waarheid zal nooit in al haar complexheid worden gepresenteerd. Dit maakt 

onderwerpen als deze moeilijk om over te schrijven. Verschillende lagen van waarheden 

en retoriek maken het onmogelijk om een helder standpunt in te nemen. 

 Tevens is het goed te blijven beseffen in hoeverre de respondenten zijn beïnvloed 

door het regime, zoals ik ben beïnvloed met ‘het westerse’ gedachtegoed. De jonge 

Syriërs reflecteren zelden kritisch op de relatieve vrijheid die ze nu hebben onder de 

Libanese vlag in tegenstelling tot de gruwelijkheden die ze in Syrië hebben moeten 

ervaren of mee bedreigd werden. De Syrische burgers waren keurige burgers, want je kon 

het je niet permitteren om streken uit te halen. De vrijheid in Libanon is relatief en 

misschien betekenisloos als je jouw eigen land bent kwijtgeraakt. 
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Hoofdstuk 3. Zonder wortels kun je niet groeien 

 

De zogenaamde Arabische Lente in Syrië -en andere Arabische landen- is uitgemond in 

een lange winter. Dit hoofdstuk zal ingaan op de gevolgen hiervan voor de jonge 

hoogopgeleide Syriërs die samen met vele anderen de straten opgingen om de 

zogenaamde revolutie te ontketenden. Zoals gezien in de vorige hoofdstukken lijkt Beiroet 

een goed alternatief, maar anderzijds brengt het nieuwe problemen met zich mee. De 

vraag rijst; zijn de eerste protesten -waar de jonge hoogopgeleide Syriërs uit volle borst 

aan meededen- dit waard geweest? Als ze deze oorlog hadden kunnen voorspellen en 

daarmee de onuitwisbare impact op hun leven, hadden ze het dan op dezelfde manier 

aangepakt? Dit hoofdstuk zal het schrille contrast tussen de hoopvolle energie van de 

opstanden en de situatie in voor de jonge Syriërs in Beiroet tegen elkaar afzetten.  

 

 

Met nostalgie vertellen de respondenten me over de eerste dagen van de revolutie; het 

moment waarop al hun toekomstdromen voor zichzelf en hun land eindelijk verwezenlijkt 

lijken te worden. Ze voelden zich gelukkiger dan ooit. Zo vertelde Afora me dat ze ineens 

voelde dat ze een doel in haar leven had. Haar plannen om naar Europa te gaan 

verdwenen. Dit voelde als iets groots, iets wezenlijks. De strakke rechtlijnige dictatuur 

boog een beetje onder het gewicht van de zogenaamde Arabische Lente. De jonge 

hoogopgeleide Syriërs twijfelden niet, maar sprongen vol overtuiging in de ontstaande 

ruimte. Dit was de ruimte waar ze zo lang op gewacht hadden. De revolutie zal worden 

ontketend onder de vlaggen van vrijheid en rechtvaardigheid. Zo voelde Afora dat ze 

betekenis kon geven aan haar leven door haar steentje bij te dragen aan de revolutie door 

activistische muziek op te nemen en te verspreidden via You-Tube om een groter 

draagvlak te creëren voor de revolutie. Mousa is op een meer politieke manier gaan 

schilderen. Een goede vriend van Mousa; Nidal, is een documentaire gaan maken over de 
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revolutie: True Stories of Love, Life, Death and sometimes Revolution. Dit alles speelde 

zich af in het geheim. 

 Toen de eerste demonstraties begonnen, waren de jonge Syriërs allen erg bezield 

om het feit dat er eindelijk ruimte was om in het openbaar kritiek te leveren op het regime. 

Mensen liepen op straat in grote euforie en waren ervan overtuigd dat na Egypte en 

Tunesië nu de tijd was aangebroken om ook het regime in Syrië ten val te laten brengen. 

Maar al snel begon het regime op een repressieve wijze de demonstraties in de kiem te 

smoren. Juist door deze repressie -wat karakteristiek is voor het regime van al-Assad- 

werden de jonge Syriërs gemotiveerd om door te gaan. Het wakkerde in Mousa een 

toewijding aan de revolutie aan. Zijn huis werd een ontmoetingsplek voor revolutiegezinde 

activistische vrienden die zich vooral bezighielden met het organiseren van demonstraties. 

Mousa en zijn vrienden zetten hiermee hun leven op het spel. Toen Nidal een visum wilde 

aanvragen voor Denemarken, omdat zijn documentaire daar in premiere zou gaan, werd 

hij meteen opgepakt. Het bleek dat hij stond geregistreerd als anti-regime filmmaker. Hij 

heeft twee maanden gevangen gezeten.  

 Mousa maakte zich grote zorgen aangezien Nidal ineens verdwenen was. Iedereen 

weet van de ondervragingspraktijken van de Syrische veiligheidsdiensten en de 

martelingen die daar vaak mee gepaard gaan. De kans was aanwezig dat Nidal de naam 

van Mousa zou noemen, alsmede die van andere vrienden. Mousa ervoer in die tijd veel 

stress en angst. De activistische bijeenkomsten stopte toen de Mukhabarat op een avond 

op de deur klopte en de activisten nog net via het dak konden ontsnappen.  

 Dit waren de dagen waarop de revolutionaire toekomstdromen het sterkst waren, 

maar tevens de dagen waarop het regime meer en meer geweld begon te gebruiken. 

Mousa werd steeds banger, hij maakte zich zorgen over Nidal, zijn moeder en over zijn 

eigen leven. Hij kreeg last van angstaanvallen, werd paranoïde en besloot dat hij weg 

moest uit deze situatie, waarop hij naar Beiroet ging. Kort daarna werd Nidal vrijgelaten uit 

de gevangenis en ook hij vluchtte naar Beiroet.  

 Sinds hun komst naar Beiroet is hun leven anders. De saamhorigheid die de eerste 

protesten bewerkstelligden onder de jonge hoogopgeleide Syriërs om samen te strijden 

voor één doel is in Beiroet uiteengevallen. Ondanks al het contact maakt deze betwixt and 

between situatie dat de jonge Syriërs zich vaak eenzaam voelen. De jonge Syriërs worden 

op zichzelf terug geworpen. Ze zijn oud genoeg om voor zichzelf te zorgen, maar 

tegelijkertijd is er niemand opgewassen tegen een sinistere situatie als deze. Zo lijkt 

Mousa vele vrienden te hebben, maar als het erop aankomt zijn ze niet beschikbaar. Zo 

moest hij een week rust houden nadat hij geopereerd werd voor een hernia. Hij had veel 
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pijn en kon nauwelijks lopen. Toch was er slechts één vriendin die met een grote pan eten 

aankwam op een avond. Later vertelde hij me dat hij teleurgesteld is geraakt in zijn 

vrienden in die periode dat hij ze hard nodig had.  

 Ook in het geval van Afora is deze eenzaamheid erg aanwezig. Als ik haar in het 

openbaar tegenkom is ze vrijwel altijd vrolijk en druk pratende en grapjes makende, maar 

toen ik een keer bij haar thuis aanbelde schrok ik. Omdat de elektriciteit drie uur per dag 

uitvalt, was er op dat moment geen licht in het huis, afgezien van één kaarsje op tafel. Ze 

was alleen thuis en zat met een fles rode wijn op de bank achter haar computer. Ze lachte 

niet, ze deed niet eens de moeite om zich gelukkiger voor te doen. Ik ontmoette hier een 

hele andere Afora dan degene die ik had leren kennen in het cafe. Ze vertelde me dat ze 

zich somber voelt en dat ze zich gevangen voelt in Beiroet. Ze wilt weg, maar er lijken 

geen betere opties voor handen. Ze staat er alleen voor.  

 

§ 3.1 Vervreemding 

Ook al kunnen ze hier in alle vrijheid hun kunsten beoefenen, het lijkt alsof het doel -wat 

ze eerder zo sterk voelden tijdens de eerste weken van de revolutie- daarmee 

weggevallen is. Hoewel Afora haar opnamen niet meer in het geheim hoeft op te nemen 

en Mousa zijn schilderijen niet in het geheim hoeft te schilderen, deze vrijheid blijkt voor 

hen op dit moment van geen enkele waarde te zijn. Ze voelen geen vrijheid, niet in de 

kunst, in niets. Ze voelen zich vervreemd. Deze vervreemding is tweeledig. Enerzijds is 

het gebaseerd op de veranderde locatie; in Beiroet voelen de jonge Syriërs zich niet thuis. 

Een stad die ze wel eens bezocht hebben voor een leuk dagje uit. Maar nu is het anders. 

Ook al hebben ze feitelijk de keus gemaakt om naar Beiroet te gaan, ze voelen allen dat 

het de minst slechte mogelijkheid was, maar daarmee niet een goede mogelijkheid. 

Anderzijds speelt deze vervreemding zich af in de jonge Syriërs zelf. Dit is verbonden met 

de constante gedachten aan Syrië en vele confrontaties met de oorlog. Er wordt door de 

jonge Syriërs een sterk onderscheid gemaakt tussen het leven in Syrië en het leven in 

Libanon, zoals gezien is in de vorige hoofdstukken. Nidal geeft expliciet aan dat hij bewust 

is van deze vervreemding, al sinds het conflict in Syrië is begonnen. Deze vervreemding 

heeft te maken met het ontbreken van een gevoel van belonging. Het gevoel dat je geen 

thuis hebt en dat het ook niet snel meer terug zal komen; een ontheemd gevoel.  

 Veel Syrische jongeren in Beiroet worstelen met dit gevoel van vervreemding en 

ontheemding. Bij Nour is dit gevoel op het moment dat ik hem ontmoet nog vers, 

aangezien hij dan nog maar tien dagen in Beiroet is. De strijdbaarheid van Nour is er een 

die ik nog niet eerder ben tegengekomen. Het liefst gaat hij diezelfde dag nog terug naar 
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Syrië om zijn steentje bij te dragen aan de revolutie. Hij voelt zich laf en schuldig nu hij is 

weggevlucht. Uiteindelijk heeft hij moeten vluchten –zoals vele mannen met hem- omdat 

hij werd opgeroepen voor het Syrische leger. 

 Hoewel Nour nog maar tweeëntwintig jaar is, heeft zijn anti-regime standpunt hem 

al in verschillende benarde situaties gebracht met grote gevolgen voor zijn leven. Zo 

vertelt Nour me het verhaal over hoe de Mukhabarat in juni 2012 zijn universiteit 

binnenviel en alle spullen in de ruimte op zijn hoofd kapot hebben geslagen. Daarna 

scheerden ze de helft van zijn baard en snor af en namen hem mee naar de gevangenis 

waar hij tien dagen heeft gezeten totdat hij werd vrijgekocht door zijn vrienden. Door zijn 

lange haar en zijn alternatieve uiterlijk wordt hij als raar beschouwd en al snel als anti-

regime bestempeld. Het verhaal van Nour deed me denken aan het verhaal uit de Bijbel 

van Simson en de kracht die hij zou verliezen als zijn haar zou worden afgeschoren. Maar 

toch wist Nour zijn strijdbaarheid en kracht te behouden. 

 ‘We are living in an open jail’ zegt Nour om zijn frustraties over het leven in Syrië tot 

uitdrukking te brengen. Toen de protesten begonnen ging hij de straat op en schreeuwde 

hij de longen uit zijn lijf. Hij was één van de Syriërs die al lange tijd naar mogelijkheden 

zocht om iets te kunnen doen tegen de regering. Eindelijk gebeurde hetgeen waar hij al zo 

lang naar verlangde; de zogenaamde Arabische Lente in Tunesië en Egypte gaven hoop 

om hun eigen revolutie te ontketenen. “Because the government in Syria was worse than 

their government, we couldn’t be the first to start. Maybe we were waiting for something to 

happen in other countries to start’” (Nour, 3 mei 2013). 

 De dagen waarop Nour zich in de straten bevond om zijn mening te uiten waren 

dagen waarin hij zich bewust werd van zijn sterfelijkheid. Zo vertelt hij me dat hij gezien 

had hoe een jongen werd doodgestoken met een mes door een soldaat van het 

regeringsleger. Als massa vormden ze een groep, maar het leger trad op met ongekend 

geweld, waardoor de massa uiteen werd gedreven en moest rennen voor hun leven. Nour 

rende de linkerkant op, een andere jongen rende naar rechts en werd gepakt door het 

leger. “Someone died because I’m alive now” (Nour 3 mei 2013). Hij voelt dat hij net zo 

goed degene had kunnen zijn die nu niet meer zou leven. Een ingrijpende gebeurtenis in 

het leven van een jonge jongen die de willekeur van de dood aan der lijve heeft 

ondervonden.  

 Nu Nour in het relatief veilige Beiroet is, voelt hij zich slecht. Hij heeft geen werk, 

geen geld en geen vaste woonruimte. In Beiroet zijn, is niet wat hij wil en mede daarom 

maakt hij zich niet zoveel zorgen om deze praktische zaken. Met zijn hoofd zit hij in Syrië; 
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bij alles wat er gebeurd is, en nog staat de gebeuren. Hij beseft zich hoe zijn eigen land is 

opgehouden te bestaan en dat hij zich -zowel in Libanon als in Syrië- nooit meer thuis zal 

voelen zoals hij ooit deed. “Home is where I feel peace inside of me, and around me. It’s 

better to be in the place I was born, because I love it so much and I also miss my friends 

there. I’m very afraid that if I come back I will not find them alive” (Nour, 3 mei 2013). Met 

het verlaten van Syrië lijkt hij ook het gevoel van controle te zijn verloren. Je stad 

langzaamaan vernietigd zien worden is misschien meer behapbaar dan daar weg te gaan 

met het idee dat je nooit meer terug zal keren naar wat er was, omdat dat er simpelweg 

niet meer is.  

 Zijn gevoel van ontheemding en vervreemding zijn erg merkbaar in de verhalen die 

hij vertelt. Hij overweegt niet om zijn leven op te bouwen in Beiroet, hij zal er alles aan 

doen om terug te gaan, om dat gevoel van relatieve controle weer te kunnen grijpen. Zoals 

eerder gezegd is dit gevoel van ontheemding verbonden aan het gevoel om geen thuis te 

hebben. Nu heeft Nour letterlijk geen huis, maar ook figuurlijk voelt het alsof hij zijn thuis 

heeft verlaten. Beiroet zal nooit zijn thuis worden.  

 Hedetoft en Hjort (2002) onderschrijven dit gevoel in hun boek: “The Postnational 

Self”: “Our home is where we belong, territorially, existentially, and culturally, where our 

own community is, where our family and loved ones reside, where we can identify our 

roots, and where we long to return to when we are elsewhere in the world” (Hedetoft & 

Hjort 2002: vii).  

 Deze vorm van thuis komt overeen met wat Nour ook als thuis ziet. Zijn familie en 

vrienden zijn het allerbelangrijkste voor hem. Door het vervreemde en ontheemde gevoel 

zijn de jonge hoogopgeleide Syriërs naarstig op zoek naar een thuis. Ze weten dat wat ze 

al die tijd thuis noemden, voor onbepaalde tijd niet meer als hun thuis zal dienen. Voor 

Afora wordt het concept van thuis echter een meer vaststaand concept vanwege de 

oorlog. Door de revolutie en de daaropvolgende oorlog is ze nationalistischer geworden. 

Waar ze zichzelf eerst beschouwde als een kosmopoliet, is ze nu veel meer gefocust op 

haar land. Ook al ziet ze dat het wellicht comfortabeler is om in een land te wonen waar de 

waarden en normen meer aansluiten op die van haar -zoals een democratisch systeem- 

ze voelt met deze oorlog dat haar leven meer zin heeft gekregen als zijnde Syriër, omdat 

ze nu ruimte voelt voor verandering en haar rol daarin.  

I don’t know, it’s weird, I mean, I had this concept that wherever I go I will go back to my 

home, which is Syria. And I don’t think there is another home for me in the world, although 



 

30 

there are very beautiful countries with very democratic systems, but this is my place. This 

is where I belong. So whatever happens I’m going to go back and I hope that there won’t 

be the regime. Hopefully, it’s not going to stay. Sooner or later we are going to get rid of 

this regime (Afora, 14 maart 2013). 

 

Ook al is Afora het niet eens met het systeem waaronder ze is opgegroeid, en droomde ze 

er voor de oorlog over om naar Europa te verhuizen en daar haar thuis te maken. Nu, met 

de revolutie en het idee van verandering, op wat voor manier dan ook, is Syrië meer haar 

thuis geworden. Je zou het een vorm van verheerlijking kunnen noemen, alsof het 

kwijtraken van iets doet beseffen hoe belangrijk het eigenlijk voor je is. Hedetoft en Hjort 

zeggen dan ook: be-longing more often than not turns into a question of longing-to-be 

(Hedetoft & Hjort 2002: viii). Toch voelt Afora een ambiguiteit bij deze nieuwe 

‘nationalistische’ gevoelens.  

 

I don’t want to be that extremist. I was trying to be a international person, but I failed. The 

universal thing, turned out to be a big lie for me. I mean at the end you have a home, 

wherever you are. You have a home where you grew up and although I’m not a real family 

person, home is also where your family is (Afora, 14 maart 2013).  

 

Uiteindelijk is het thuisgevoel vrij concreet voor de jonge Syriërs, nu ze hun huis zijn 

verloren. Syrië is gevoelsmatig meer hun thuis geworden, en misschien zal dat veranderen 

in de loop van de tijd, wanneer de kansen om terug te keren telkens uitgesteld zullen 

worden. Maar dat stadium is voor nu nog niet aangebroken.  

 Ingold zegt dat door verhalen te vertellen je de paden opspoort zodat andere die 

kunnen volgen. De verhalen van Afora zijn een voorbeeld van wayfaring. Since wherever 

you may be at any particular moment, you are already on your way somewhere else 

(Ingold 2011). En dit is precies wat de jonge hoogopgeleide Syriërs doen. Ze bevinden 

zich in Beiroet, maar hun hart is in Syrië. De wereld in Syrië is nog zo aanwezig in hun 

leven buiten Syrië. Ze worden constant geconfronteerd met paden die ze ooit bewandeld 

hebben. Via het constant in contact staan met vrienden of familie die daar nog wonen, via 

Facebook of Skype of via mensen die een paar dagen naar Beiroet komen om te kunnen 

ademen. Er worden vele verhalen verteld over Syrië, om Syrië in leven te houden en hun 

paden niet te vergeten. Syrië bestaat niet meer en zal niet meer bestaan zoals zij het 

kenden. Met het weggaan, wisten ze dat bij terugkeer ze nooit meer aan zouden treffen 

wat ze achter hebben gelaten. Dus ook al bevinden de respondenten zich in Beiroet, ze 
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zijn altijd onderweg naar ergens anders in hun verhalen. Levens worden niet geleefd in 

plaatsen, maar door, rond, naar en vandaan plaatsen (Ingold 2000, 229). Als wayfarers 

bewonen mensen de wereld (Ingold 2007, 75-84). De jonge Syriërs zijn in die zin ultieme 

wayfarers. Ze zijn niet op één plek, maar voelen constant die beweging. Ze voelen zich 

niet als bewoners van Beiroet, maar voelen zich Syriër, in het verleden, heden en de 

toekomst tegelijkertijd. Beiroet is een transitie en transitie is beweging. Volgens Ingold is 

een wayfarer constant in beweging, of eigenlijk ís hij zijn beweging. Geconcretiseerd in de 

wereld is de wayfarer een lijn van verplaatsing. Het is een lijn die zich ontwikkelt als een 

voortdurend proces van groei en ontwikkeling of zelfvernieuwing. Als hij verder gaat, moet 

de wayfarer zichzelf behouden, perceptueel en materieel, door middel van actieve 

betrokkenheid met het land dat zich opent langs zijn pad. Soms moet hij even rusten, of 

moet hij vaker terug naar dezelfde plaats om dit te kunnen. Elk rustmoment is een moment 

van spanning –zoals je adem inhouden- en wordt meer intens en minder duurzaam, hoe 

langer het duurt. De wayfarer heeft geen eindbestemming waar hij ook is. En zo lang als 

het leven duurt, zo ver kan hij gaan (Ingold 2011, 149). 

Dit punt van rust, wat een punt van spanning is, is precies hoe de jonge Syriërs hun 

tijd in Beiroet ervaren. Er heeft zich een nieuw land geopend langs hun paden en nu 

houden ze al zo lang hun adem in, dat ze bijna stikken. Het voelt alsof hun paden of lijnen 

een kant opgaan die ze zelf niet gekozen hebben. Ondanks of dankzij dit pad ontwikkelen 

en groeien de jonge Syriërs wel. Ze groeien op een manier waarop ze nooit gedacht 

hadden te groeien. De gebaande paden zijn de makkelijkste paden, maar de paden die ze 

nu bewandelen zijn kronkelpaden met diepe valleien aan de ene kant en hoge bergen aan 

de andere kant. Ze lijken allebei de kanten tegelijk op te gaan en hebben geen idee waar 

de paden toe leiden. Ze zijn verward; ze willen terug; ze willen verder. Velen willen niet 

over de berg heen om te zien wat daar is. Het is teveel. Ze zijn verlamd in hun moment 

van rust en dus van spanning. Ze happen naar adem, maar de paden van het verleden 

lijken steeds terug te vallen op het pad waarlangs ze nu gaan. 

 

§ 3.2 Overleversschuld 

Op een avond lopen we door de straten van Hamra, Beiroet. Het is niet helemaal duidelijk 

waar en hoe laat precies, maar het plan ontstaat om muziek te gaan maken. We staan te 

wachten op een onbeduidend hoekje bij de Alleyway, een straat die bekend staat om zijn 

vele cafés met harde westerse muziek en beveiligers voor de deur. Ik voel de energie van 

de stad, met haar vele auto’s en mensen op straat. Er komen steeds meer mensen op het 
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hoekje te staan en opeens begint een jonge Syrische violist zijn instrument te bespelen. 

Het geheel ontpopte zich langzaam in een prachtige Syrische muzikale uiting. Dit was het 

kleine Syrië, het Syrië waar ik zoveel verhalen over heb gehoord. Het Syrië waar ze zo 

naar verlangen en zo goed kenden. De paden kruisen, de knoop vormt zich. 

Mensen klappen en zingen mee met de Arabische liedjes en de ambiguïteit van 

hun situatie wordt voelbaar. De jonge hoogopgeleide Syriërs doen zo hun best om zich 

thuis te voelen, om hun leven weer op te bouwen, om met hun Syrische vrienden en 

kennissen het leven opnieuw te vieren. Maar de vioolstreken en de gevoelige zang, maakt 

de pijn voelbaar.  

 Gaandeweg sluiten mensen zich bij de Syrische massa aan en gedurende de 

avond verplaatsen we ons van straathoek naar cafe en weer verder. Er wordt muziek 

gemaakt, gedanst en zelfs gerapt over Syrië. Rustige cafeetjes worden overrompeld door 

het Syrische gelach en gezang. De nacht komt en iedereen lijkt gelukkiger dan ooit. Nadat 

de eigenaar van een cafe ons heeft weggestuurd vanwege geluidsoverlast spelen we nog 

uren in de straten terwijl de zon opkomt. De anders zo volle straten zijn inmiddels leeg, 

behalve de ochtend schoonmakers en de jongens die rozen verkopen omringen de jonge 

Syrische muzikanten nog (5 april 2013).  

 De volgende dag ontmoet ik Yamen, een jonge Syrier die erbij was die nacht en hij 

vertelt me dat hij foto’s heeft gemaakt en die graag met me wil delen. Hij zegt dat hij erg 

genoten heeft van de nacht, maar dat hij de foto’s niet in de openbaarheid van Facebook 

wil publiceren. “Because of my friends and family in Syria, legt hij uit. I don’t want to show 

them the joy I’m having here, while they are still in this terrible situation in Syria” (Yamen, 6 

april 2013). 

 Het gevoel van betwixt and between blijft zich telkens maar herhalen, maar op dit 

moment lijkt het nog een stap heftiger te zijn. Een bepaalde schuld over het feit dat zij 

degene zijn die zijn gevlucht, in relatieve veiligheid zijn en nieuwe mogelijkheden hebben 

lijkt te ontstaan. Yamen staat op het punt om naar Frankrijk te gaan, om een nieuwe studie 

te beginnen, zodat hij zijn droom om filmmaker te worden werkelijkheid kan laten worden. 

Dit staat in contrast met zijn neef die door beschieting van de politie is gestorven tijdens 

de eerste dagen van de revolutie. In de eerste protesten wilden de jonge Syriërs laten zien 

dat ze niet het monster zijn waarvan Bashar al Assad zegt dat ze zijn. Toch heeft de politie 

de demonstranten aangevallen en vele van de vrienden van Yamen zijn gearresteerd 

en/of geslagen. Yamen is er relatief goed vanaf gekomen en zet mede daarom alles op 

alles om zijn dromen werkelijkheid te laten worden. 
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“I feel sad when I think of these events. I will never join the revolution like other people do. 

That’s is something which disturbs me and makes me feel sad. I choose to study, and 

maybe someday I can give something to the revolution or Syria. Now I find myself Haram, 

because I escaped” (Yamen 7 april 2013). 

 

 Dit is een vorm van overleversschuld. De jonge hoogopgeleide Syriërs hebben 

gekozen te vluchten in plaats van de vechten. Ze zijn degenen wiens levens niet in gevaar 

zijn. Zij zijn degenen die de revolutie zijn begonnen, maar hebben deze niet afgemaakt.  

 

 “Actually the spring makes me feel sad now, in a funny way. Because I remember 

Damascus. And I miss the smell of Jasmine. Syria was a very simple place. I miss the 

purity of people. I think its poisoned now somehow. You feel that people are changing, 

friends are changing, family is changing. I don’t know my mom when I talk to her. She’s 

really a traumatized person. She is not focusing. Saying random things. Its supporting this 

feeling of survivors guilt. It feeds it. You just feel guilty to feel safe or being alive in a 

different country. And the problem is, I have nostalgia for something that maybe doesn’t 

exist anymore” (Mousa, 27 april 2013).  

Hier vat Mousa een heleboel in een aantal zinnen samen. De constante herinnering aan 

Syrië via kleine dingen. De reden waarom hij van Syrië houdt. De impact van de oorlog. 

Zijn gevoel van overleverschuld en de nostalgie voor iets wat waarschijnlijk niet meer 

bestaat. Mousa voelt zich schuldig omdat hij gevlucht is, het brute geweld overleefd heeft. 

Maar vooral omdat hij niet iedere dag de bommen hoort inslaan en het iedere dag 

intensiverende geweld geen directe levensbedreigende situatie voor hem vormt, in 

tegenstelling tot vele anderen.   

 Nour trekt deze overleverschuld nog verder door. Hij was het liefst in Syrië 

gebleven omdat hij voelt dat het zijn revolutie is en dat hij daar moet blijven tot het bittere 

eind om zijn steentje daaraan bij te dragen.  

 Everyone now inside [Syria] are just poor people without education, without 

anything. The intellectuals they go to Beirut to drink some beers in Hamra. So, what the 

fuck are you doing? These are the people who say we need the revolution. And when the 

revolution started, they flee (Nour, 3 mei 2013).  
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 Ik kan me voorstellen dat de jonge Syriërs zich schuldig voelen. Zij waren immers 

degenen die bij de eerste anti-regime protesten aanwezig waren. Ze wilden verandering 

en waren de veertigjarige onderdrukking zat. Door de jonge hoogopgeleide Syriërs kon de 

revolutie plaatsvinden. Zoals al eerder gezegd zijn ze in de ruimte gesprongen die 

ontstond toen de dictatuur moest buigen onder de druk van de zogenaamde Arabische 

Lente. Hun dromen van vrijheid, democratie en rechtvaardigheid namen ze mee de straten 

op. Waren ze naïef om te denken dat Bashar al-Assad en zijn regime zouden vallen? 

Hadden ze enig idee wat de mogelijke uitkomsten waren van hun revolutionaire daden? 

De desperaatheid, ambiguïteit en vervreemding waar ze nu mee moeten omgaan zijn 

nieuw. De dictatuur gaf ze stabiliteit, voorspelbaarheid en een soort van veiligheid. Ze zijn 

zichzelf en hun land verloren in de ruimte die is ontstaan tijdens de zogenaamde 

Arabische Lente die in eerste instantie juist mogelijkheden bood. Niettemin doen ze hun 

best om hun leven in Beiroet op te bouwen, maar het leven blijft meer fluïde dan ooit. Ze 

blijven in beweging als het gaat om werk, behuizing en vrienden. Zo blijken huizen ineens 

van tijdelijke aard en wordt werk opgezegd alsof het niks is. Het idee van weggaan uit 

Beiroet houdt hen allen bezig, waardoor het -zijn- in Beiroet, een meer fluïde vorm 

aanneemt. Als je alles bent verloren, lijkt er niks meer te verliezen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4. Tussen tenten en hotels 

Het is nu duidelijk geworden hoe het leven was onder het autoritaire regime van al-Assad 

en in welke sfeer de opstanden zijn ontstaan in Syrië. Ook is er besproken hoe de situatie 

voor de jonge hoogopgeleide Syriërs er nu uit ziet in Beiroet als zijnde een betwixt en 

between situatie, de vervreemding en schuld die ze voelen. Deze ambigue situatie 

reflecteert ook op het wel of niet vluchteling zijn van de jonge Syriërs. In dit hoofdstuk zal 

ik beargumenteren dat ook de vluchtelingenstatus van de respondenten zich in ambiguïteit 

bevindt.  

 Ghorashi (2002) zegt in haar boek Ways to Survive, Battles to Win dat wanneer 

mensen hun land uit vluchten, ze een keuze maken voor een nieuwe start. In haar 

onderzoek -naar Iraanse vrouwen die geïmmigreerd zijn naar de Verenigde Staten en 

Nederland- lijkt deze keuze een logische conclusie. Deze mensen hebben besloten te 

immigreren naar een ander land dat ver is van hun eigen land. Deze afstand heeft niet 

alleen betrekking op de geografische ligging van de landen van vertrek en aankomst, 

maar ook op de taal, cultuur, gewoonten en ideeën. In het geval van mijn onderzoek naar 

mensen die vooral van Damascus naar Beiroet zijn gevlucht is het een andere situatie. 

Beiroet was voor velen de enige optie, omdat de grenzen bij Libanon de enige grenzen 

zijn die mensen zonder paspoort door laten. Daarbij is het een snelle optie om relatief 

veilig te zijn. Tevens omdat vele vrienden en kennissen ook naar Beiroet vluchten, ligt de 

keuze voor de hand om ook naar Beiroet te gaan. 

 Toch maakt deze nabijheid van Syrië het ook juist moeilijk. Omdat er geen 

noodzaak is om een nieuwe taal te leren, of in een andere cultuur te integreren voelt 

Libanon op bepaalde vlakken als bekend terrein, maar de noodzaak om een nieuwe start 

te maken geldt hierdoor niet voor iedereen. Edward Said (1993) een Palestijns-

Amerikaanse literatuurwetenschapper en voorvechter van de Palestijnse zaak zegt dan 

ook het volgende: 
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The fact is that for most exiles the difficulty consists not simply being forced to live away 

from home, but rather given today’s world, in living with the many reminders that you are in 

exile, that your home is not in fact so far away, and that the normal traffic of everyday 

contemporary life keeps you in constant but tantalizing and unfulfilled touch with the old 

place (Said 1993). 

 

Dit citaat heeft betrekking tot de Palestijnse vluchtelingen, maar is heden ten dage ook 

toepasbaar op de Syrische vluchtelingen die zich in Libanon bevinden. Zij zien Beiroet 

slechts als een plek van transitie, een tijdelijk en veiliger onderkomen. Dit is wat hun 

situatie zo betwixt and between maakt. De plek waar ze vandaan komen wordt verzwolgen 

door een oorlog, de plek waar ze zijn is enkel een overbrugging en de plek van de 

toekomst is voor velen een vage droom dan wel niet haalbaar. Zoals eerder besproken is 

Mousa een van de vele voorbeelden van het leven in deze ambiguïteit die deze situatie 

onherroepelijk met zich meebrengt.  

 Wanneer je leest en schrijft over grote levensgebeurtenissen als vluchten, een 

nieuw leven opbouwen, de zoektocht naar het zingeving in het leven en concepten als 

home en belonging, kom je erachter dat men vaak geneigd is om te denken in dualiteiten, 

waar ik meer de neiging heb om alles met ambiguïteit te verwoorden en verklaren. Het 

gevaar van het denken in dualiteiten is dat je bij het één altijd het ander ertegenover zet 

en zo nooit de complexiteit kan vatten. Natuurlijk is het vrijwel onmogelijk om de 

complexiteit in zijn geheel te doorzien, maar een openheid met betrekking tot 

mogelijkheden en grijze gebieden en ambiguïteit is belangrijk. Het denken in dualiteiten of 

in contrasten is overzichtelijk, maar ik denk dat het ver staat van wat de waarheid kan 

behelzen. Dingen zijn vaak meerduidig en soms zelfs tegenstrijdig. Ik zal ingaan op een 

aantal voorbeelden die ik in het veld en in de literatuur ben tegengekomen. Vooral de term 

‘vluchteling’ roept weerstand bij me op. Enerzijds vind ik dat de jonge hoogopgeleide 

Syriërs die ik als mijn respondenten aanduid, vluchtelingen zijn, simpelweg omdat ze 

gevlucht zijn. Maar anderzijds zitten er zoveel connotaties aan verbonden dat ik twijfel aan 

het juist gebruik van het woord vluchteling. Daarbij zal ik ingaan op de dualiteiten van 

gedwongen/ongedwongen vluchteling en intern/externe vluchteling.  

 Zoals in de vorige hoofdstukken is beschreven is het duidelijk geworden dat de term 

vluchteling met al haar implicaties niet geheel van toepassing is op de mensen over wie 

deze thesis gaat. In het verdrag van Genève (1951) of het Internationale Verdrag 

Betreffende de Status van Vluchtelingen is een vluchteling als volgt gedefinieerd:  
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“Een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, 

nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich 

bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat 

land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij 

geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone 

verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil 

terugkeren. Indien een persoon meer dan één nationaliteit bezit, betekent de term "het 

land waarvan hij de nationaliteit bezit" elk van de landen waarvan hij de nationaliteit bezit. 

Een persoon wordt niet geacht van de bescherming van het land waarvan hij de 

nationaliteit bezit, verstoken te zijn, indien hij, zonder geldige redenen ingegeven door 

gegronde vrees, de bescherming van één van de landen waarvan hij de nationaliteit bezit, 

niet inroept”.  

 

 De jonge Syriërs hebben geen officiële vluchtelingenstatus en zijn niet officieel 

aangemeld als vluchteling bij de Verenigde Naties. Daarbij zijn de jonge hoogopgeleide 

Syriërs niet zoals de vrouwen die Ghorashi (2002) beschrijft in haar boek. Deze vrouwen 

zijn gevlucht om nooit meer terug te keren. Om in een compleet nieuwe wereld een nieuw 

leven op te bouwen, ver weg van hun oude leven. Een goed voorbeeld is natuurlijk Ayaan 

Hirshi Ali die zelfs de naam waarmee ze geboren is achter zich laat en een nieuwe 

identiteit aanneemt.  

 Daarnaast heb je vluchtelingen die in kampen wonen. Het vluchtelingenkamp 

Zaatari in Jordanie is daar in deze context een goed voorbeeld van. In 2012 is dit kamp 

gesticht en het inmiddels de vier na grootste stad van Jordanië geworden. De mensen die 

hier wonen bouwen geen nieuw leven op. Het is iedere dag opnieuw overleven en hopen 

dat de oorlog snel tot een eind zal komen, zodat het veilig is om terug te keren en hun 

leven weer in Syrië op te pakken. Ze hebben geen plannen om zich ergens anders te 

vestigen, omdat de mogelijkheden er simpelweg niet zijn. Het voelt geschikt om hier het 

woord vluchteling te gebruiken. De term vluchteling lijkt gelijk te staan aan armoede en 

een tijdelijk leven in een kamp. 

 Daartegenover heb je de rijke Syriërs, die zich laven aan dure restaurants en in 

glimmende auto’s rijden op de slechte stoffige wegen van Libanon. Ze wonen in 

gemeubileerde appartementen of zelfs in hotels. Om hun rijkdom is niet langs te kijken en 

toch zou je kunnen zeggen dat ze vluchteling zijn omdat ze hebben moeten vluchten. 

 De jonge hoogopgeleide Syriërs bevinden zich in een ambigu gebied; tussen tenten 

en hotels. Zoals beargumenteerd in het eerste hoofdstuk, speelt de nabijheid van Syrië 
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daarin een rol. Ze kennen Libanon en ze kennen Beiroet. Ze wisten toen ze er heen 

gingen, dat ze niet wilden blijven, zoals de mensen in de kampen dat ook weten. Maar ze 

kunnen er niet zoals de immigranten waar Ghorashi (2002) over schrijft een volledig nieuw 

leven opbouwen. Beiroet wordt door de jonge Syriërs beschouwd als een plek van 

transitie, maar hoe lang dat zal gaan duren, en wat hun volgende plek zal zijn is een grote 

vraag. De oorlog kan nog jaren duren en terugkeren is extreem gevaarlijk.  

 Nu de grond onder hun voeten is ingestort ervaren de jonge Syriërs innerlijke 

onrust. Anders dan de mensen in de kampen, die na de oorlog van plan zijn terug te 

keren; er zijn weinig mogelijkheden voor hen om zich te ontwikkelen of een leven op te 

bouwen zowel binnen als buiten de kampen. Het leven staat voor hen stil tijdens hun 

verblijf buiten Syrië. Ook de rijke Syriërs bevinden zich in een andere situatie: zij hebben 

geld en waarschijnlijk kunnen ze hun zaken gewoon voortzetten in Libanon of waar dan 

ook. Maar voor de jonge hoogopgeleide Syriërs geldt dat niet. Zij hebben hun toekomst 

nog voor zich, maar voelen dat Beiroet niet te plek is om wortels te schieten en zich te 

ontwikkelen. Tegelijkertijd hebben ze geen keus: velen hebben niet de mogelijkheid om 

zichzelf ergens anders te vestigen. Ze hebben wat geld om rond te komen, om een huis te 

huren en eten te betalen. Maar ze leven zogezegd in een leemte. Ze zijn vluchteling in de 

zin dat ze gevlucht zijn, maar hun existentiële crisis en zoektocht naar betekenisgeving 

zijn voor nu het meest pregnant. Ze lijden niet aan honger of andere basale 

levensbehoeften, maar hun innerlijke strijd en geestelijke strijd ligt dieper dan dat.  

 Zelf staan ze ook ambigu tegenover het woord vluchteling. Ze willen enerzijds 

erkend worden in hun lijden, maar anderzijds willen ze niet met de negatieve connotaties 

geassocieerd worden. De zevenentwintig jarige Youssef, die zich op dat moment zes 

maanden in Beiroet bevindt zegt hierover dat hij zich zijn hele leven al een vluchteling 

heeft gevoeld, omdat zijn ouders uit Palestina komen. Hij is als een vluchteling geboren en 

voelt dat Palestina zijn land is. Hierdoor raakt de situatie in Syrië hem niet persoonlijk, zegt 

hij. Zijn grootste droom is om weer terug te kunnen naar Palestina, om het huis van zijn 

overgrootouders opnieuw op te bouwen. Wat Syrië betreft is hij niet zeker of hij terug wil 

keren. Hij heeft het verlaten en hij benadrukt dat hij vooral vrij wil zijn. Hij wil dat Syrië vrij 

is en tevens Palestina. Het is opvallend hoe vaak de legendarische woorden van John 

Lennon worden gezongen; Imagine there’s no countries / It isn’t hard to do / Nothing to kill 

or die for / And no religion too / Imagine all the people living life in peace.  

 Liisa Malkki (1995) schrijft kritisch over de manier waarop academici en 

internationale organisaties internationale vluchtelingen als eenzijdig benaderen. Ze is het 

niet eens met het concept van een vluchtelingen status als een herkenbare, 
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generaliseerbare psychologische conditie (Malkki 1995: 510). Academici zijn eenzijdig en 

vooringenomen als het gaat om wortels schieten als een universele menselijke conditie. 

“Again and again, one finds in this literature the assumption that to become uprooted and 

removed from the national community is automatically to lose one’s identity, traditions and 

culture” (Malkki 1995: 508). Ze zegt dat academische en politieke raamwerken over 

vluchtelingen gegrond zijn in een verouderd idee over het samenkomen van plaats, cultuur 

en de natie. Ze zegt dan ook; vluchtelingen zijn niet per se arm, de nieuwe 

omstandigheden zijn niet per se bevreemdend, ze zijn niet per se hun sociale bedding of 

identiteit verloren, ze zijn niet per se vatbaar voor geestelijke ziekten en hun vaderland 

hoeft niet per se de ideale plek geweest te zijn om te leven (Malkki 1995). 

 

§ 4.1 Herwortelen en ontvluchten 

 Ik ben het eens met Malkki en denk dat de term vluchteling inderdaad teveel 

vaststaande en negatieve connotaties heeft. Aangezien er veel geschreven is over 

ontworteling rijst de vraag hoe de respondenten zich weer opnieuw zullen gaan wortelen. 

Zo heeft Nidal een nobele toekomstdroom. Hij droomt ervan om visserman te worden. Om 

jaren op zee door te brengen. With the fish and its magnificent colours, zoals hij me vertelt 

(Nidal 3 april 2013). Een simpel leven. In deze jaren op zee zal hij een film maken. Over 

de zee en haar vissen in al haar kleuren. Nidal is opgegroeid in het kustgebied van Syrië. 

Hij is opgegroeid met de zee en de vissen en daar verlangt hij weer naar terug. Terug naar 

de tijd waarin alles nog simpel was. Hij voorziet dat terugkeren naar Syrië er de komende 

jaren niet inzit voor hem en daarom speelt zijn idee van de toekomst als visserman zich af 

in het zuiden van Libanon.  

 Yamen heeft de toekomstdroom om gevierd filmregisseur te worden. Hij is in 

afwachting van zijn visum om Frankrijk binnen te mogen en zal daar eerst Frans gaan 

studeren en daarna de filmacademie. Zijn droom is zijn sturing op dit moment en hij kan 

aan niks anders denken. Tegelijkertijd is het voor hem een reden om weg te gaan uit 

Syrië.  

 

 Not everyone can fight with a gun. The problem is that in my mind I could have 

stayed and use a gun and stay with my friends. But my friends, they don’t have a dream 

like me. It’s because I can maybe make a change with my ideas instead of a gun. Or am I 

a coward? (Yamen 12 april 2013) 
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Het lijkt meer dan in andere situaties dat toekomstdromen heel belangrijk zijn voor de 

respondenten. Het lijkt steun en houvast te geven in een tijd waarin ze alles zijn kwijt 

geraakt. Het geeft zin aan het leven en aan deze liminale periode. Het is fijn om te 

focussen op de toekomst, zodat je het heden slechts als temporale staat hoeft te 

beschouwen en de ambigue situatie kan ontvluchten.  

 Tegelijkertijd hebben de respondenten hun hele leven onder een regime geleefd 

dat hun toekomstdromen beteugelde. Een veel gehoorde retoriek is dat het regime 

mensen arm hield, zodat ze zich vooral bezig houden met overleven en daarbij dus geen 

kansen hebben om zichzelf of hun kinderen te ontwikkelen. Het regime heeft erop 

toegezien dat de toekomst geen horizon kent, geen omvang heeft, geen vorm. Dat is de 

manier geweest van het regime om controle uit te oefenen op haar burgers en dat is hoe 

de respondenten zijn opgegroeid.  

 Ondanks alle mondialiseringsprocessen die de wereld meer bereikbaar hebben 

gemaakt zijn de keuzes van de jonge Syriërs beperkt, wat betreft hun toekomst. Met hun 

paspoort is het niet makkelijk om bijvoorbeeld in Europa te geraken. De grenzen van de 

natie-staten en de regels die daarmee gepaard gaan vormen een obstakel.  

 

“In an ideal world maybe I can go to places that I crave. But now no one wants to give me 

this option, and I don’t understand why. It’s the absurdity of life, which no one really 

understands. We could jump over all borders, if we would just believe that we are all the 

same “ (Nour, 3 mei 2013).  

De problematiek van de respondenten overstijgt hun individuele situatie en is in een groter 

kader te passen. Het raakt aan een wereldlijke problematiek van migratie en 

vluchtelingenbeleid. Afhankelijk van de plek waar je bent geboren, ondervind je nadelen of 

heb je privileges in de wereld die is verdeeld in natie-staten. Syriërs ondervinden duidelijk 

nadelen van hun nationaliteit; ze worden in veel landen niet toegelaten, zeker niet nu ze 

als vluchteling worden gezien. 

 De begrippen vluchteling en ontworteling zijn dus complex en het gevaar van 

generaliseren ligt altijd op de loer. Het is belangrijk te erkennen dat vluchtelingen vele 

facetten kennen en dat dualiteiten niet altijd opgaan. Zo is er ook de dualiteit van 

gedwongen vluchtelingen, of burgers die gekozen hebben om te vluchten. Ik zou willen 

beargumenteren dat mensen zowel gedwongen worden, als zelf kiezen om te vluchten. 

Zoals Nordstrom (2007) op een nieuwe manier een grijs gebied aangeeft door middel van 
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il/legal te gebruiken, als ze het heeft over iets wat zich tussen legaal en illegaal bevindt. Zo 

zou ik de situatie van de respondenten beschrijven als in/voluntary of on/gedwongen.  

 Vooral Manar is hier een voorbeeld van: ze maakt iedere dag bewust de keuze om 

in Damascus te blijven, maar tegelijkertijd wordt ze ook gedwongen om te blijven. Het blijkt 

dat zowel de mensen die gevlucht zijn als de mensen die niet zijn gevlucht agency 

hebben. Het beeld dat vaak door de media wordt weergegeven als vluchtelingen die 

afhankelijk zijn van organisaties en de staat zullen ook zeker bestaan, maar er is een 

grote groep andere vluchtelingen die dat totaal niet zijn. Mensen als Manar en ook de 

jonge Syriërs die wel zijn gevlucht laten zien dat ze zowel niet als wel gedwongen zijn en 

zowel niet als wel een keuze hebben gemaakt. In dit grijze gebied bevinden zich degene 

die de keuze maken om hun leven niet op het spel te zetten. Degenen die de keus kunnen 

maken om de bommen en granaten te kunnen ontwijken of de keuze om niet af te 

wachten tot het levensonderhoud steeds duurder wordt en de scholen sluiten. Ze maken 

de keuze om weg te vluchten en ergens anders een beter leven te leiden. Tegelijkertijd 

zijn ze gedwongen gevlucht, omdat ze niet anders konden. De oorlogssituatie zorgt ervoor 

dat ze weg moeten. Ghorashi (2002) beargumenteert dat vluchtelingen niet gezien moeten 

worden als mensen die passief zijn, maar juist verandering teweegbrengen in hun eigen 

leven.  

They became victims of violence not because they were helpless or passive but, on the 

contrary, because they were agents of change (Ghorashi 2002, 98). 

Zowel de autonomie van Manar als de andere hoogopgeleide Syrische vluchtelingen is 

groot. Ze nemen allen verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en hun eigen geluk. Ze 

aanvaarden de moeilijkheden waar ze mee te maken krijgen en proberen daar het beste 

van te maken. Ook al is het een kwestie van een balans zoeken op een zijde koortje, ze 

doen wat ze kunnen doen. 

 Naast het on/gedwongen vluchten, valt het vluchten van een onveilig naar veilig 

land ook te betwisten. Libanon is op dit moment veiliger dan Syrië, maar alsnog geen 

veilig land. Daarnaast zijn spelen de historische en geografische verbanden tussen de 

twee landen een grote rol in de angst die de respondenten voelen, zoals te lezen in het 

eerste hoofdstuk. Er wordt al maanden gespeculeerd over de oorlog die de grenzen niet in 

acht zal nemen. Vooral vanwege de Hezbollah milities die strijden in Syrië met het regime 

van Assad, lopen de spanningen in Libanon soms hoog op. De veiligheid in Libanon is 

slechts een schijnveiligheid. Het leger in de straten, de militaire basissen in de stad en de 
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wegversperringen om de zoveel kilometer zijn een farce. Zeker nu een internationaal 

militaire ingrijpen op de loer ligt, raken steeds meer landen betrokken. 

 Oorlog en vrede blijken relatief en fluïde te zijn en geen dualiteit. De gevluchte 

Syriërs hebben de oorlog bij zich, ook al vechten ze niet. Het zit in hun hoofden. De oorlog 

stopt niet als je een grens overgaat en al helemaal niet wanneer je nieuwe huis zich op 

maar tachtig kilometer afstand bevindt van waar je ooit woonde. Het idee van vluchten van 

een oorlogszone naar een vredeszone geldt hier dus niet. Zoals al is gezegd, de wereld 

speelt zich af in grijze gebieden, waarin zwart-wit benaderingen geen weerspiegeling zijn 

over hoe de wereld functioneert.  
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Conclusie 
 
Zoals het citaat van Kierkegaard waar de thesis mee is begonnen; het leven moet 

voorwaarts worden geleefd, terwijl het alleen achterwaarts begrepen kan worden. Het is 

een vreemde lus. De respondenten proberen te begrijpen wat er gebeurt met hun land, 

maar het is te complex. De ontwikkelingen in Syrië zijn tijdens het schrijven van deze 

scriptie in volle gang. Een militaire interventie ligt op de loer en een totale escalatie van 

het conflict is niet ondenkbaar. Het idee dat je zonder wapens macht kan uitoefenen is 

totaal weggevaagd door grootmachten en internationale politieke spellen. De verhalen van 

de jonge hoogopgeleide Syriërs lijken in het niets te vallen met de mogendheden die de 

kaarten in handen hebben. Ooit voelde de jonge Syriërs dat zij de kaarten konden 

schudden, maar die dagen zijn allang vervlogen. Het kaartenhuis is ingestort en de 

revolutie van de jonge hoogopgeleide is gefaald.  

 Het is moeilijk voor de jonge Syriërs om het leven voorwaarts te blijven leven in 

Beiroet. Het schrille contrast tussen de hoop en revolutionaire energie in het begin van de 

opstanden tegenover de situatie zoals hij geworden is, maakt de situatie van de jonge 

hoogopgeleide Syriërs schrijnend op vele verschillende manieren, zoals we gezien 

hebben in de voorgaande hoofdstukken. Wat voor woorden je er ook aan geeft; betwixt 

and between; inbetweenness; liminale fase, het echt bevatten is moeilijk. Vluchteling of 

geen vluchteling; wanneer de grond onder je voeten wegvalt, is er geen plek om wortels te 

schieten. En zonder wortels kun je niet groeien. Beiroet is een plek van transitie voor de 

jonge hoogopgeleide vluchtelingen. De wortels van de respondenten zitten vast in de 

gebombardeerde straten van Damascus of Aleppo; in de verwoeste huizen en de 

verminkte ruïnes.  

 De verhalen hebben het overleefd en er zullen altijd nog meer verhalen te vertellen 

zijn. De vele paradoxen, ambiguïteiten en complexiteiten die voorbij zijn gekomen in deze 

scriptie zullen nooit volledig blootgelegd kunnen worden. Een conclusie in de klassieke zin 

van het woord hoort niet bij deze vorm van de wetenschap bedrijven, want aan het eind 

van het verhaal ontstaat er weer een nieuw verhaal. 
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Bijlage 1. Reflectie op veldwerk 

 

Het was niet moeilijk om de jonge hoogopgeleide Syriërs te vinden. Mezyan vormde de 

perfecte locatie voor het ontmoeten van potentiële respondenten. Vrijwel iedereen die zich 

daar ophield, is uit Syrië afkomstig. De eigenaar van het cafe Mezyan, is vijfentwintig jaar 

geleden naar Libanon gekomen. Hier had hij de mogelijkheid om geld te verdienen en hij 

opende een cafeetje. Jarenlang heeft hij voor zijn vijf broers, twee zusters en zijn ouders 

gezorgd. Hij vertelde dat zijn paspoort is verscheurd en dat hij nergens meer heen kan, 

ook niet terug naar Syrië.  

 Hussein werd als het ware mijn gatekeeper en hij heeft me al die tijd een warm hart 

toegedragen. Ik heb me altijd welkom gevoeld in zijn café en de openheid waarmee hij mij 

ontving heeft mij geholpen met het in contact komen van de jonge Syriërs. Ik wilde niet de 

rol van de Westerse antropoloog aannemen, maar een diepere en meer volwaardige band 

aangaan, van mens tot mens. Mede door Hussein en zijn cafe is dit gelukt. Zijn reactie 

toen ik op mijn laatste dag de drankjes wilde afrekenen bevestigde dit. Hij weigerde het 

geld en hij gaf me een cd en wenste me een goede reis. Ik was één van hen, en zo stelde 

ik me ook op. Net als hen dronk ik Arak en danste ik Dabkeh. Ik stuurde de avonden niet 

en wilde zo min mogelijk vragen stellen die relevant zouden zijn voor mijn onderzoek op 

deze momenten omdat ik geen geforceerde gesprekken wilde. Ik liet het zijn voor wat het 

was en bij tijd en wijle kwamen er situaties voor, of waren er gesprekken die van belang 

waren. Dan zorgde ik daarna -in afzondering- dat ik mijn bevindingen kon noteren in mijn 

opschrijfboekje. 

 Dit was tegelijkertijd mijn dilemma in de rol van antropoloog. Enerzijds moet er een 

openheid zijn en moeten de Syriërs weten dat wat ze zeggen of doen mee wordt genomen 

in het onderzoek. Anderzijds wil je als antropoloog niet teveel sturen of veranderingen 

aanbrengen op hetgeen wat ontstaat. De oplossing voor mij was dat al vrij snel in 

gesprekken werd gevraagd wat ik deed en dat ik daar altijd open en eerlijk over was. Ik 

maakte duidelijk dat ik onderzoek deed naar jonge Syriërs in Libanon. Vaak boden ze dan 

zelf aan om een keer samen te zitten om het erover te hebben. Daarnaast probeerde ik 

zoveel mogelijk een gelijkwaardige relatie op te bouwen. Dit ging vrijwel vanzelf, mede 

omdat we in dezelfde levensfase zitten en dezelfde politieke ideeën hebben. Ik stond en 

sta achter hun activisme en dat schepte ook een band. Mijn thesis is dan ook gestoeld op 
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empathie voor de vluchtelingen en hun politieke strijd. De thesis bevat ethische premissen 

en reflecteren op mijn eigen politieke meningen en de manier waarop ik me verhoudt 

tegenover al-Assad en zijn regime. Het idee dat je als onderzoeker neutraal en objectief 

bent of moet zijn is onmogelijk en ook niet per se iets wat je na moet streven als 

antropoloog in mijn optiek. Je bewust zijn van je premissen en een adequate reflectie zijn 

echter wel van groot belang.  

 Antropoloog Scheper-Hughes (1995) roept op tot een militante antropologie, waarbij 

ze haar bezorgdheid toont ten opzicht van het kunstmatige morele relativisme binnen de 

antropologie. Ze schrijft dat onderzoekers beweren neutrale, niet-gepassioneerde, koele 

en rationele, objectieve observatoren te zijn (Scheper-Hughes 1995: 410). Door die 

objectiviteit zouden we als antropoloog nooit een moreel standpunt in kunnen of mogen 

nemen. Ook al zou dit een streven zijn, ik denk dat het onmogelijk is om dit uit te voeren. 

Ieder mens is doordrenkt van meningen, visies en vooroordelen en ook als antropoloog is 

daar niet aan te ontsnappen. De thesis is dus geen objectieve weergave van mijn 

veldwerk, maar een reflectieve en kritische interpretatie van de verhalen van de jonge 

Syriërs. 

 

Natuurlijk is het zo dat het onderzoeken vanuit Mezyan maar een kleine inkijk geeft in het 

leven van de jonge Syriërs en geen volledige weergave van hun leven is. De initiele 

ontmoetingen in het cafe kon ik uitbouwen door ook af te spreken met respondenten voor 

koffie of door bij hen thuis te worden uitgenodigd. Ik ontdekte op deze manier de vele 

verschillende lagen van de levens van de respondenten.  

 Een ultieme en volwaardige band heb ik met Mousa op kunnen bouwen door 

samen een huis te delen. Hierdoor kreeg ik een redelijk volledige inkijk in zijn leven en 

deelde hij veel innerlijke beroeringen. Het delen van persoonlijke overpeinzingen, 

onzekerheden en mijmeringen waren aan de orde van de dag. Met Mousa wonen voelde 

meteen heel goed: we konden goed met elkaar overweg, hadden dezelfde ideeën over 

hoe we met elkaar omgingen en we zagen elkaar voor wie we waren. De contemplatieve 

aard van ons beiden zorgde voor een interessante dynamiek en diepe band. Het 

eventuele reciprociteit dilemma was in die zin hierdoor niet aanwezig.  

 Toch was het soms ook moeilijk om zo betrokken te zijn bij iemand wiens leven op 

de kop staat. Zijn depressie dan wel post-traumatische stress staken soms de kop op. Hij 

kwam dan het huis niet uit, at nauwelijks en was erg zwaar op de hand. De negatieve 

energie die dan aanwezig was, was er een waar ik me liever niet in bevond. Tegelijkertijd 

wilde ik er voor hem zijn en hem proberen te helpen. We hadden gesprekken over dat hij 



 

46 

niet in Libanon wilde zijn, maar naar Europa wilde. Ik hielp hem met het invullen van 

applicatie formulieren voor Artists in Residency in Europa, maar deze stuurde hij nooit op. 

Hij liet me beloven dat ik wanneer ik weer terug in Nederland was ik zou kijken of er 

mogelijkheden voor hem zouden zijn om naar Europa of Nederland te komen. Hier werd 

het dilemma van reciprociteit wel aangesneden. Hij hielp mij enorm met mijn veldwerk en 

hij wist dat alles wat hij zei eventueel gebruikt zou kunnen worden in mijn onderzoek. 

Behalve de maandelijkse huur had ik hem vrijwel niks te bieden. De onrechtvaardigheid in 

het verschil tussen onze twee levens werd dan ineens pijnlijk duidelijk. Hij was zijn land 

verloren en kon geen kant op. Ik studeerde, deed veldwerk en beschouwde mijn tijd in 

Libanon als een groot avontuur. Ik maakte wandelingen langs de Corniche, huurde een 

auto om Libanon eens goed te bekijken en ging de bergen in om even tot rust te komen. 

Mousa niet; hij bleef in zijn huis zitten en maakte zich grote zorgen over de rest van zijn 

leven.  

 Zoals al is gezegd is objectiviteit als antropoloog voor mij niet iets om naar te 

streven, maar de ultieme verbondenheid en subjectiviteit in relatie met Mousa was heel 

intens. Ik was en ben emotioneel betrokken. De onrechtvaardigheid tussen onze levens 

was een strijd die ik niet met Mousa deelde, omdat ik dit niet wilde benadrukken; het was 

een strijd met mezelf. Het idee dat je als antropoloog iets terug moet geven aan de 

respondenten, vind ik niet geheel op zijn plaats. Vaak is de aandacht en interesse in het 

leven van de respondenten afdoende en vertellen ze hun verhaal graag. Maar dit was 

meer dan alleen het delen van verhalen. Dit was het delen van levens. Het bij elkaar 

komen van levens vormt een knoop, zoals Ingold (2011) zou zeggen. Die knoop is 

onuitwisbaar en zal altijd een knoop blijven vormen.  

 De laatste dag van mijn verblijf in Beiroet heb ik dan ook in een bipolaire staat 

doorgebracht. Enerzijds was ik op een vreemde manier somber en wilde ik Mousa niet 

verlaten. Het voelde alsof ik hem achterliet en het zinkende schip kon verlaten omdat mijn 

Nederlandse paspoort mij die mogelijkheid gaf. Ik wist dat ik niet meer snel terug zou 

keren en dat ik weinig zou kunnen betekenen vanuit Nederland. Mousa zag mijn desolatie 

en ik vertelde hem uiteindelijk over mijn schuldgevoel en het onrechtvaardige verschil 

tussen onze levens. Hij verzekerde me dat dit niet nodig was en dat hij zich voor dit punt in 

zijn leven geen andere huisgenoot had gewenst dan mij. Het was goed. We verplaatsten 

ons voor de laatste keer naar Mezyan en ik voelde me opgetogen en dankbaar voor alle 

verhalen die heb mogen horen en alle levens die ik heb mogen leven.  
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Bijlage 2. Schilderijen van Mousa 

 

Donkey - Mousa 

Donkey vertelt het verhaal over hoe er door de rebellen ezels worden gebruikt om wapens over 

grenzen te smokkelen.  

 

Rabbit - Mousa 

Rabbit vertelt het verhaal over hoe sommige Syriërs wegkijken van het conflict, ook al zitten ze er 

midden in. Het enige wat telt is zichzelf te beschermen. 
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