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Dood en leven in Aleppo 

 

Zaterdagvoormiddag begonnen we aan de tocht van ruim 260 km van Qâra naar het 

Noorden. Al zijn er vele controleposten, alles verloopt erg vlot en vriendelijk. Dikwijls 

zelfs met de nodige humor. 

Op weg naar Aleppo  

Onderweg zie je eerst behoorlijk wat groen: olijvenbomen, wijngaarden, maisvelden, 

af en toe een kudde schapen, veel woestijn en sommige woonwijken. Halverwege 

hielden we een sanitaire stop aan een zeer eenvoudige “baancafé” met al het nodige. 

Hier stonden ook veel vrachtwagens langs de baan. Tevens ontmoetten we hier een 

parlementariër en zijn vrouw, die ook parlementariër is, samen met hun vijf kinderen. 

Ze vertelden dat ze moeder Agnes-Mariam kenden. Ze hadden ons graag in Aleppo 

ontvangen, zeiden ze, maar moesten nu naar een ontmoeting in Damascus.  Terwijl 

we Aleppo naderen worden de herinneringen aan de verschrikkelijke oorlog meer 

zichtbaar. Langs de weg zien we een uitgebrande tank op haar kant, een autobus 

herleid tot een hoop verwrongen zwart ijzer, een terreinwagen of een gewoon voertuig 

dat hetzelfde lot onderging. Af en toe een kleine kudde schapen en groen in beperkte 

mate: maisvelden, olijfbomen, wijngaarden. En regelmatig twee foto’s langs de weg: 

vader en zoon Hafez en Bachar al Assad, Nasrallah (Hezbollah) en Assad, Putin en 

Assad. En plots moet je uitwijken, zowat 30 km voor Aleppo,  omdat er ijverig gewerkt 

wordt aan een nieuw wegdek van asfalt. Toch dringen hartverscheurende beelden 

zich steeds meer op. Regelmatig rijden we door wat vroeger bewoonde wijken of 

dorpen waren en waarvan nu alleen nog stukken muur te midden enorme puinhopen 

overblijven. 

Op zoek naar logement 

Het logement dat aan onze Zwitserse vrienden werd aangeboden was helaas 

inmiddels totaal onbruikbaar. Dus op zoek naar een geschikt onderkomen. We reden 

de hele stad rond totdat we plots voor het schitterend vijfsterrenhotel Al Shabah staan. 

Dit was evenwel ver boven onze bedoelingen én mogelijkheden. Het personeel was 

heel vriendelijk om ons iets eenvoudigers aan te wijzen maar vertelde ook dat er 

eigenlijk in Aleppo nauwelijks nog hotels zijn. Al rondtoerend in Aleppo heb je de indruk 

dat je gewoon in Brussel bent of in gelijk welke andere Europese grootstad, druk maar 

tegelijk vredig met overal winkels, mensen en auto’s. En het was zomers weer met 

een warme zon. We vonden uiteindelijk in de Bagdadstraat een hotel, aan de rand van 

een heel groot park. We kregen kamers met twee bedden op de vijfde verdieping (in 



feite de achtste!)  Af en toe was er geen elektriciteit, wat bij onze aankomst gelukkig 

wel het geval was.  Dan op zoek naar een eetgelegenheid. De volgende dagen deden 

we het eenvoudiger. ’s Morgens gebruikten we een stevig ontbijt in het hotel om gans 

de dag vrij te zijn voor bezoeken en ’s avonds zochten we een eenvoudige 

eetgelegenheid. 

We gingen even wandelen in het park. Onze Syriër vertelde dat je voor de oorlog rond 

deze tijd nauwelijks in dit park kon komen omdat er dan zoveel volk was. Het is hier 

namelijk nu nog een zomerse temperatuur en veel warmer dan in Qâra, dat ook veel 

hoger ligt (op 1250 m). Op dit ogenblik hebben de mensen hier echter andere zorgen 

dan zich komen ontspannen in het park. Toch was er behoorlijk wat volk met vooral 

spelende kinderen, waar we graag een korte match mee speelden. Er zijn ook allerlei 

attracties, als op een kermis en zoals in een speeltuin. Bij het verlaten van het park 

zien we het statige beeld van de prins en dichter uit Aleppo, aboe Firaaz van het 

adellijk geslacht van de Hamadani’s die in de 10e eeuw heersten over Syrië en Opper 

Mesopotamië. Toen hij in Constantinopel gevangen zat, schreef hij zijn meest 

beroemde poëzie die behoort tot de mooiste parels van de Arabische dichtkunst.  

Zondagmorgen gingen we naar de majestueuze Grieks Melchitische kerk van de 

heilige Joris, vlak naast een grote moskee, voor de eucharistie van 8.00 u. 

Verschillende mensen kwamen ons in stilte de hand geven (en zelfs kussen, zoals 

gelovigen hier dikwijls bij priesters doen) met een vriendelijke glimlach. Er zaten een 

zestigtal mensen verspreid over de grote kerk. Helaas is ook hier de jeugd grotendeels 

afwezig. 

De puinhoop van Oost Aleppo 

De verwoesting van 

Oost Aleppo is 

onvoorstelbaar en 

onbeschrijfelijk. We 

namen vele foto’s.  

De enige manier om 

dit over te brengen is 

wellicht gewoon de 

foto’s tonen zonder 

commentaar. Straat 

na straat, wijk na wijk 

is er alleen maar een 

klein gangetje in het midden van de weg over. Zo kun je al slingerend door het puin 

wandelen. Hier en daar liggen brokstukken wel al netjes opgestapeld voor de 

heropbouw. Rechts en links alleen maar verwoeste huizen en gebouwen, waarvan het 

puin het grootste deel van de straat bedekt. Af en toe merk je dat het voorheen mooie, 

oude huizen waren. We hielden stil bij wat eens een grote bakkerij was. 

 



 

 

 

Nu was de eigenaar met een jongen van 14 jaar binnen stenen aan het ruimen. De 

jongen was drie jaar naar school geweest en had voor de rest niets anders dan zes 

jaar oorlog gekend. Tussen de puinhopen zie je meerdere mensen die met de hand 

proberen puin te ruimen.  

 

 



Verderop zie je dat arbeiders aan grote gebouwen bezig waren met de heropbouw. 

We zagen een grote boom ontworteld en op zijn kant liggend, zonder takken of groen. 

Men vertelde dat het een 200-jaar oude boom was waaronder de kinderen speelden. 

En overal ontmoet je mensen met dezelfde vriendelijkheid en dankbaarheid om iedere 

begroeting. Velen nodigen ons uit om even bij hen te komen of zelfs met hen een tasje 

koffie te drinken. Nauwelijks een jaar geleden werden deze wijken bevrijd.  

 

De internationale pers, de westerse politici en journalisten hadden geen belangstelling 

voor het feit dat Oost Aleppo in een hel herschapen was. Van de terroristen werd geen 

woord kwaad verteld want ze werden beschouwd als de  bevrijders van het volk. Toen 

het Syrische leger en zijn bondgenoten de terroristen begonnen te verslaan, eiste de 

internationale gemeenschap een onmiddellijk staakt-het-vuren en een dringende 

humanitaire hulp (voor de terroristen!). Pas toen werden duidelijk de beelden van de 

verschrikkelijke verwoestingen getoond om daarmee dan Syrië en zijn bondgenoten 

aan te klagen voor hun zogenaamde misdaden tegen de menselijkheid.  



 

 

Inmiddels is de waarheid evenwel duidelijk geworden en de mensen zijn blij met hun 

echte bevrijding. 

We vernemen dat de regering hulpprogramma’s aan het opzetten is, maar hiermee 

zijn vele moeilijkheden verbonden. Vooreerst is er nog steeds de misdadige houding 

van het westen dat de sancties blijft handhaven en zo het leven blijft verstikken. Hoe 

kan men in deze omstandigheden het land heropbouwen? Materiaal van Iran, 

Rusland, China vormt geen probleem maar als er een Europees of Amerikaans 

machine een vervangstuk nodig heeft, moet men er aan geraken langs de zwarte 

markt en dus onmenselijk duur. Verder heeft de president wijselijk beslist dat geen 

landen of organisaties hier mogen komen voordat ze ondubbelzinnig en radicaal alle 

banden met het terrorisme hebben verbroken. En dit kan weer een bron van 

beschuldigingen worden aan Syrië, wanneer een bedenkelijke internationale 

organisatie officieel geweigerd wordt. Toch denken we dat de moed, eensgezindheid, 

de volharding en fierheid van de Syriërs het zal halen, al kan het lang duren.  



 

 

Langs de verwoeste wijken, die eens beroemde,  overdekte soeks waren, komen we 

uiteindelijk bij de Citadel van Aleppo. Ze werd wel beschadigd maar bleef gespaard. 

Men wilde verhinderen dat de citadel hetzelfde lot zou ondergaan als Palmyra en zo 

bleef het leger de citadel van binnen uit verdedigen met bevoorrading vanuit de lucht 

en met succes. Het is een fort op een heuvel, een van de sterkste burchten ter wereld, 

50 m boven de stad, 20 m diep met een greppel van 30 meter. Ze stamt uit 1230 maar 

werd veel eerder al gebruikt. De ingangspoort met drie stalen deuren werd in de 16e 

eeuw door de Mammelukken gebouwd. Er is een wapenzaal, een Byzantijnse zaal en 

een troonzaal. Van hieruit gaat ook een heel ondergronds gangenstelsel naar de stad. 

 

Moedige missionarissen, die FMM 

In 1950 was ongeveer de helft van Aleppo christen. Daarna veroorzaakten ongunstige 

omstandigheden voor de christenen grote verhuizingen. Nu zijn  er  mogelijk niet eens  

Zicht op de 

hele wijk 

vanaf de 

citadel. 

Deze en 

vorige foto 

zijn van het 

internet, 

van voor de 

oorlog. 

 



meer 10% christenen. Hun aanwezigheid is evenwel van het allergrootste belang en 

wel op allerlei gebied. 

Maandag morgen bezoeken we het grote klooster van de zusters Franciscanessen, 

missionarissen van Maria (FMM).  Eens  waren er hier 40 zusters, nu nog 4.  Zr. Siham 

Zgheib, een Libanese, is overste en bracht in 2011 een sabbatjaar door in Brussel. Zr. 

Bernadette, een Française zorgt voor het onthaal. In 1914 bouwden hun zusters hier 

in volle woestijn dit klooster. Nu is het een centrum van humanitaire, pastorale en 

geestelijke hulp, open voor allen. Eerst gaan we op bezoek bij de autistische kinderen, 

die individueel met veel geduld worden begeleid. Dan tonen de zusters ons de ruimtes 

waar jeugdgroepen kunnen logeren. Er zijn ook retraites voor allerlei groepen. In een 

grote zaal is er een ontmoeting met een flinke groep jongeren in hun knal rood jasje 

van de Rode Halve Maan. Er is zelfs een ”cinéclub”. Verder toont een zuster samen 

met een vrouw het fraaie resultaat van hun breiwerk, waarvoor nog een afzetgebied 

gezocht wordt. Tenslotte komen we uit bij een grote keuken in de  tuin. Elke dag (vijf 

dagen in de week) worden hier warme maaltijden bezorgd aan 12.000 mensen. Een 

pater jezuïet is hiervoor de eigenlijke verantwoordelijke maar de zusters zorgen voor 

de supervisie. De koks en het personeel zijn allemaal even vriendelijk. Een pittig detail. 

Toen we woensdag weer thuis waren kwam een volle bus met studenten van de 

universiteit van Qalamoun op bezoek. Het was een bijzonder hartelijke ontmoeting. 

Verschillende jongeren kwamen uit Aleppo. Een van hen vertelde dat hij zijn 

schoolopleiding van deze zusters FMM ontvangen had en dat zij voor hem als een 

goede moeder waren. 

Een goede gezondheidszorg  

We wilden het universitair ziekenhuis van Aleppo bezoeken onder leiding van een 

Syrische chirurg van 34 jaar, een vriend van onze Zwitsers, die in Duitsland 

gestudeerd had en perfect Duits sprak. Uiteindelijk mochten we wel binnen maar het 

ziekenhuis niet bezoeken omdat we niet de nodige papieren hadden en bovendien 

onze paspoorten nog bij onze chauffeurs gebleven waren. Te veel vreemde 

nationaliteiten boezemt hier nog schrik in. Die jonge chirurg wilde ons  evenwel des te 

meer uitleg geven. Hij was erg enthousiast over de Syrische gezondheidszorg en zei 

dat in dit ziekenhuis alles gratis is, ook de medicamenten en wel voor iedereen. Er 

waren geen vreemde dokters in dit ziekenhuis met uitzondering van stagiairs af en 

toe, die ook bij hem stage kwamen doen. Burgers die door gifgas waren aangetast 

hadden zij nog niet gehad. Wel werden hier soldaten verzorgd die door een 

gifgasaanval van terroristen waren getroffen. Hij begreep ook niet hoe het westen zo 

dwaas kon zijn dat ze Syrië beschuldigden van het gebruik van chemische wapens, 

waarvan je nooit weet of ze door verandering van windrichting eigen volk kunnen 

treffen. Een leger heeft betere wapens. Hij vertelde ook dat ze op het spoor gekomen 

waren van een gruwelijke orgaanhandel door terroristen, die organen wegnemen van 

jongeren en zelfs kinderen om die dan te verkopen. Hij waardeerde de Duitse 

gezondheidszorg maar zei dat hij, indien hij zelf een operatie nodig had, daarvoor toch 

liever naar Syrië zou komen. 



Een onverwachte aanmoediging 

Maandagavond zochten we weer een eenvoudig, druk en goedkoop restaurant. Terwijl 

we nog op zoek waren naar een lege tafel, komt plots een Amerikaanse vrouw uit 

Virginia naar me toe, ze geeft me een hand en feliciteert me voor het interview  dat ze 

gezien heeft en erg waardeerde. Ik ben wat verrast en weet niet goed welk interview 

ze bedoelt. Maar kom, het zal wel waar zijn, want hetzelfde hebben anderen me al 

gezegd. Later komt die vrouw opnieuw naar me toe, geeft haar naamkaartje en zegt 

dat ik haar moet  verwittigen als ik naar de VS kom, want dat zij goed bevriend is met 

senator Richard Black, die blij zal zijn met een contact. Deze republikeinse senator 

van Virginia is een bekende verdediger van Syrië  tegen de Amerikaanse inmenging.  

Hij schreef een brief aan president Bachar al Assad om vergiffenis te vragen in naam 

van het Amerikaanse volk voor al het onrecht aan Syrië aangedaan. Hij is ook naar 

Syrië gereisd en heeft de president zelf bezocht. Richard Black heeft blijkbaar meer 

hersens, een sterkere ruggengraat en/of een beter geweten dan vele andere politici. 

Al Wahah 

Dinsdagmorgen vertrekken we terug naar huis. Terwijl we ons ontbijt nemen, staat 

plots voor het hotel een geelrode ambulance met het teken van het Rode Kruis, de 

Rode Halve Maan én het kruis met het opschrift van onze gemeenschap: équipe van 

het klooster Mar Yakub en achteraan: “Rettungswagen”. We rijden achter de wagen 

aan, door een verwoest deel van de stad dat we niet te voet bezocht hebben en 

verlaten Aleppo. Zowat een 20 km verder komen we aan in al Wahah bij een 

voormalige fabriek, waarvan de installaties door de Turken gestolen werden, zoals dit 

met de andere fabrieken in Aleppo gebeurde (waardoor toen in één klap 130.000 

families in de armoede geduwd werden). Het gebouw was dus leeg en hier is Moeder 

Agnes-Mariam begonnen met een mega-keuken die iedere dag (vijf dagen in de week) 

een warme maaltijd bezorgt aan niet minder dan 30.000 mensen. Dit gebeurt in 

samenwerking met de “Preemptive Love Coalition” en natuurlijk dank zij heel vele gulle 

weldoeners, die we niet genoeg kunnen danken. Ook alles gratis. Het project was 

voorzien en bedoeld voor september en oktober van vorig jaar, de tijd van de hoogste 

nood. Wonder boven wonder kon dit initiatief echter verder gezet worden tot nu toe. 

Er zijn een 150-tal mensen die hiermee hun kost verdienen, vooral jonge weduwen. 

De porties worden voorzien per familie van 7 personen. Er zijn acht grote ketels 

waarachter vrouwen met grote houten lepels in de dampende soep roeren. Het 

personeel ontvangt ons met een grote glimlach. Allen zijn even enthousiast en blij. We 

zien de soepketels, maken foto’s met de koks, we zien hoe de groenten worden klaar 

gemaakt en maken foto’s van de werkende vrouwen, we zien de opslagplaats van de 

grondstoffen: aardappelen, tomaten, paprika’s, allerlei groenten… Soms vragen 

mensen: als ik 1000 € geef, hoeveel maaltijden kunnen hiermee betaald worden? Het 

is moeilijk om dit juist te berekenen maar 1 maaltijd kost hier blijkbaar ongeveer 1 €.  

Voor deze voormalige fabriek staan vier ambulances en een “hospitainer” (mobiel 

ziekenhuis). Zij zijn de enige medische hulp voor 170.000 mensen, hier aan de rand 



van Aleppo. Bovendien helpen zij ook elders, waar grote nood is, zoals in Deir Ezzor. 

Zij zijn bedoeld voor dringende hulp. Voor blijvende verzorging worden de mensen 

naar de ziekenhuizen in de stad verwezen. Normaal zijn deze ziekenhuiswagens heel 

de dag op ronde, maar wegens onze komst verzamelden ze hier. Ieder wagen heeft 

een verpleegster en een dokter (meestal een vrouwelijke arts). We herinneren ons het 

oordeel van een Franse chirurg die vorig jaar een tijd bij ons verbleef en een van deze 

“hospitainers” inspecteerde. Zijn overtuiging was formeel: er is geen enkele operatie 

die hierin niet kan verricht worden! 

Besluit 

Een man vertelde ons  dat Aleppo als handelscentrum tussen de Middellandse Zee 

en Mesopotamië de oudst bewoonde stad ter wereld is en al in de 6e eeuw vóór 

Christus bekend was. In de hoofdstad hoorden we hetzelfde van Damascus zeggen 

en in Jericho vernamen we ook al hetzelfde, maar we hadden helermaal geen zin om 

de fiere overtuiging van deze  man tegen te spreken. 

Had Aleppo eens ruim 4,6 miljoen inwoners, nu zijn het er wellicht nog 1,4 miljoen. 

Was Aleppo eens het economisch hart van Syrië dat meer dan 60% van de productie 

voortbracht, nu zijn de inwoners alleen maar verbruikers en wordt er tot heden nog 

niets geproduceerd. Alles moet heropgebouwd worden: huizen, wijken, infrastructuur, 

industrie en samenleving. En daar zijn de mensen van Aleppo ook mee bezig, al is de 

uitdaging enorm. Vele jongens  en mannen zijn dood of weg. In Aleppo hebben we de 

dood en het leven ontmoet. Te midden van onbeschrijfelijke verwoestingen hebben 

we mensen ontmoet met een glimlach, een gastvrijheid, een hartelijkheid, een hoop 

en een dankbaarheid voor iedere attentie. Een volk dat de zin van zijn leven verliest, 

zal sterven, al behoort het tot de rijkste en machtigste landen ter wereld, maar een 

volk dat wil leven, zal leven. Aleppo en Syrië zullen herleven. 

En dit nog: 

 Ons vorig bericht: https://www.geotrendlines.nl/gevaarlijke-gevolgen-

geschiedenisvervalsing/ 
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