PAUL HIELP VLUCHTELINGEN IN IRAK

,IK DACHT AAN
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BROERS EN OUDERS:
STEL DAT IK ZË, T.IAD
T*IOETEN ACHTERLATEN,
'AÍgelopen zomer wilde ik een poosje a6tand
nemen van mijn leven inAmsterdam en mijn
drukke baan als advocaat. Jarentangwas ik alleen
maaÍ bezig geweest met carrièÍe maken en geld
'verdien en. Ik

wilde weer feeling kriigen met

de 'echte' wereld en iets doen voor mensen die
het minder goed hebben. Ik hadal eens zeten

Poul(33) witde
niet gewoon op
vokontie, hij wilde
iets doen. Met
gevoor voor eigen
leven brocht hi1'
speelgoed noor
vluchtelingetjes in
lrookse kompen.
Tekst: Esther Derks.
iei prlvébeetd.

Fotograf

maaaden in een weeshuis in Indonesië gewerkl
en de onschuld en kwetsbaarheid van die kinderen
was me altiid bilgebleven. Het liefst wilde ik weer
ergens kinderen helpen. Hoe ik dat ging doen,

hoopte ik te bedenken tiidens een reis van vieÍ
maanden. Ik had geen reispla& wist alleen dat ik
met een boog om onvefige landen als Irak en Sydë
wilde reizen. hr Griekenland las ik een artikel op

intemet dat miin interesse wekte. Het ging over
Yezidib een Irakees volk dat voor IS was gevlucht.
Halsoverkop hadden ze hun dorp verlaten, omdat
IS daar plotseling was binnengevallen. Alle achter_
blijvers w-aren gedood. Zonder eten hadden de
Yezidi's zeven dagen doot bergachtig gebied
gelopen tot ze aankwamen in Zakho een Iraakse
stad vlakbij de ïlrrkse grens. Ondet hen bwonden

zich veel kinderen die hur ouders, familieleden en
wiendles hadden verloren, Het bedcht gaÍ me een
verdrietig en machteloos gevoel. Ik kon de ellende

l,al

deze mensen niet meer vaÍr me aÍzetten. Ik zou
ze zo graag willen helpen. Die wens werd zo sterk
dat ik besloot uit te zoeken howeel risico ik liep als
ik naar Irak rejsde. Wat als ik de kinderen speelgoed

ging brengerr, zodat ze even aar iets anders konden
denken dan aar hun ellende? gij het idee om naar

kak te gaan" brak het zweet me uit, Ik lag er wakker
van, maar voelde tegelijkertijd dai ik het idee niet
meeÍ kon loslaten. A.ls ik eenmaal iets in mijn hoofd
heb, doe ik alles om dat doel te bereiken. Dat is altijd
al zo geweest.'

Ètoed om

doort. goon

l/anaf een Grieks eiland maakte ik met een boot de
o\€rsteek naarlkkije. TerwÍil ik op een te(as in een
T.ukse badplaats nadacht wer mijn

pla4 hoorde ik

naast me io ngens opscheppen

een

wer

vechtpartii

liidens het uitgaan. Hoofdschuddend hoorde ik het
aan: zij bevonden zich in een totaal andere wereld
dan ik. Het zorgde

ff

eigenlijk alleen maar voor dat

,ZE HADDEN KLEDING
EN ETEN, MAAR
VERDER NIETs. ALS IK DAAR NOU ALS
EEN §OORT KER§TMAN NAARTOE KON?'
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ik nog meer gefocust raakte op mijn missie

lotgenoten te helpeq die in de stad Kobani

on

tegen IS vochten. Hur machteloosheid uitte

naar de vluchtelingenkampen te gaan.

Via intemetfora sprak ik inwoners van

zich in demonstraties, waarbij ook werd

Zakho.Volgens hen was het er Íelatief veilig,

Beschoten. Toen ik in een bus zat die

maar moest ik als buitenlander niet te larg

ziBzagde tussen het puin dat door de rellen

op deze[Íde plek btijven. Zakho was een

was ontstaao twiifelde ik wel even of het

grimmige &enssta4 gelegen op het drie

slim was om verder te reizen. In de stad

landenpunt van Syrië, Iral< en Turkije. Het

Mardin waar ik ovemachtte, hoorde ik 's

teritoium

avonds geweerschoten en helikopters. Ik

van IS bevond zich ongeveer

dertig kilometer daarvardaan. Het leek me

stelde mezelf gerust met de gedachte dat

een aanvaardbaar risico om vanaÍ de Tukse

het geweld niet gericht was tegen toedsten.

grens op één dag op en neer te gaan. Op een

Volgens de locals zouden ze niet zomaar een

Íorum vertelde een oorlogscorrespondent

hostel aanvallen.

me dat zij de stad kort daarvoor had bezocht

Toch voelde ik me een stuk zekerder toen

en ze zich er

redelk veilig voelde.Volgens

ik

de Canadese ba&packerAlex ontmoette.

haar hadden de kinderen er kleding en eter;

Hij was van plan om door Irak te reizen en

maar \ erder niels. 'Hel zou fdntastisch zijn

een blog te schrijven over dat land. Hij bood

als

jij daar als een soot kerstmar op bezoek

krnr'am,' schreef ze. Haar positieve reactie

gaÍ

aan om me te helpen met het kopen van
speelgoed. Samen kochten we vier enorme

me nogmeermoed om door te gaan.Ik

zakken vol met poppe& autooges, stuiter-

besloot alleen mijn broertje in te lichten over

ballen, scMften en pennen. Bij het zien r,,an

mijn plan. Hij wist dat ik nooit onbezonnen

de cadeauq

es

werd Alex zo enthousiast dat

ergens aan begin en reageerde begripvol.

hij besloot mee te gaan naar de kampen.

Dage)ijks stuurde ik hem inÍormatie over

Alex reserveerde een hotel in Zakho en zou

mijn ondememing voor het geval mii iets

daarvaadaan verder door Irak gaan reizen.

zou overkomen.

Mijn ouders

en r,rienden

Naast de vele positieve reacties die we

var

vertelde ik niets, omdat ik ze niet ongerust

mensen onderweg kegery werden we ook

wilde maken. En ik wilde al helemaal niet

gewaarschuwd voor IS.Vooral via Twitter

dat een van hen zou proberen me tegen

hield ik in de gaten hoe en waar het gevaar

te

houden.'

zich in

kal ontwilkelde.

Als advocaat ben

ik gewend dingen tot op de bodem uit te

Prlkkeldrood longs de grèn3

zoeken en dat kwam nu goed van pas.

'Hoe verder ik naar het zuiden reisde, hoe

Het bleef een spaanende ondememing. Op

meer ik begon te merken l?n de onrust. Er

weg naar Irak reden we drie uur langs de

waren rellen uitgebroken tussen de Koerden

Sl,nsche grens, die bestond uit pdkkeldraad

enTurkse rcgeringstroepen. De Koerden

van twee meter hoog met hier en daar een

mochten de gens niet over om hun SÈsche

verlaten trenspost. Het was mistig en de bus

Ats ik speetgoed kom brengen, denken de
kinderen even aen iets enders dan aan
èile etlende die re leboen meegerrrèakr.
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reed tergend langzaam. N{ijn hart klopte

in

miin keel, want ik wist dat lS zich niet ver

Baby's en kinderen hadden ze in allerijl op

hun schouders genomen om ze mee te

van deze grens bevond. Het luisteren naar

nemen op de zware tochtdoor de bergen.

mijn favoriete muziek hielp me om moed

Achterblijvery zoals oude mensen die slecht

te houden. Een Koerdische sergeant die

ter been waren en iedereen die niet op

bij ons in de bus zat, vond ons verhaal zo

kon worden gewaarschuwd, werden door IS

prdchtig dal hijervoor zorgde dat

gedood of gevangen genomen. Ik dacht aan

r,r

e bij

tijd

de grensovergar.rg naar Irak gemakkelijk

mUn broers en ouders: stel dat ik ze had

werden doorgelaten- We waren euforisch dat

moeten achterlaten. Die gedachte maakte

alles zo goed ging totdat de grenswachters

me misselilk. De verhalen van deze mensen

naaÍ ons begonnen te lachen terwiil ze met

raal<ten me. Ze hadden zulke weselijke

hun vingers een snijdend gebaar langs hun

dingen meegemaakt en deden tegelijke*ijd

keel maakten en'Daash' riepen.Vragend

zo hun best om door te gaan. Ik hield me

keek ik naar de sergeant. 'Daash betekent

sterk, maar voelde de tranen prikken.

IS,' zei hij. Waar was ik aan begomen? Met

was me er pijnlijk van bera,rrst hoe goed

een beklemd geroel en pijn in mijn buil<

ik het zelÍ eigenlijk had.

deed ik toch maar mijn best om naaÍ de

Een aantal mamen zorgde dat het speel-

grenswachters te glirnlachen.

goed ordelijk werd verdeeld. De

Ik

knderen

Ik had mezelf ingeprent dat ik diezelfde dag

waren oprecht blii met hun speelges en

weer terug zou gaan naar'lltrkije. Maar toen

leken even niet te denken aan alles wat ze

we onze spullen in de hotelkameÍ t"n Alex

hadden meegemaakt. Het was prachtig om

neerzetter! besloot ik toch maar eennacht te

te zien hoe ze bij elkaar gingen zitten om te

blijven. Het was inmiddels namiddag.Als ik

spelen. Ze waren weer even kind. Ik voelde

na het bezoek aan de vluchtelingenkampen

me in ten

terug wiide naarTurkije, moest ik in het

waarom ik hen speelgoed wilde geven.

donker de grens over En dat leek me in dit

De kinderen zagen er gezond uil. Ër

gwal niet verstandig.'

s ge

luLkig wan

I di I wa c p rec ie§

r,T

as

genoeg eten en drinken, maai de oude man

verteide dat ze bang waren vooÍ de winter

Prikkende tronen

die eraan zatte komen. Sommige tenten

'Nog geen vijftig meter van ons hotel bleek

lekten en ze hadden nog geen warme

een tentenkamp te

'lk kocht enorme zakken voI met poppen,
autootjes, batten, schriften en pennen.
DaarTee kunnen ze weer ever
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'

no

z

jn.

staal Nette tenten met

winte*leding.

matra<sen en een aparte tenl mel sanilajr.

Toen Alex en ik terug waÍen in het

Met onze eercte zak speelgoed betraden we

beslolen

\^ e

hotel

nog een hveede nacht te

b[jven

het kamp en spraken eenpaarmannen aan.

om de rest van het speelgoed uit te delen.

Ondanks hun gebrekkige Engels begrepen

beda(ht ddt het tiid was om mijr ouders in

ze wat we kwamen doen.

te lichten. Ze

Gastwij boden ze

ons ve1volgens thee aan. Een oude

mar

Ik

ontploften biina van ongerust-

heid en waren het er helemaal niet mee eens

vertelde over de ontberingen die ze hadden

dat ik zo'n groot risico nam. 'We houden ons

moeten doorstaan. Bil het zien van de eerste

hart vast en hopen dal ie daar niet te lang

IS

blijft', schreven ze. Ik liet ze weten dat ik ze

sh-ijders waren ze meteen

taan rennen.

Gquwweerterug
'Inmiddels hadden mensen via Facebook
vemomen wat ik aan het doen was en ze
doneerden geld. Ik vond het mooj om tc
merken hoe betrokken iedereenwas. Een
begreep, maar dat dit mijn beslissing was.

Koerdische man bracht ons naar een groot-

Vervolgens hield ik ze op de hoogte door

hardel

foto's en filmpjes te sturen.

speelgoed konden kopen. Samen met Alex

De volgende dag voelde de stad gnmrniger.

bezocht

Het regende enAlex en ikbespralen onze

en rond een kerk. Het uitdelen verliep

angst voor ontvoeringen door IS, zoals we

chaotisch, maar uiteindelijk was het weer

vr

aar n e voor een schappelijke orijs

il

r

ervolgens een enorm kamp in

wat

die op televisie hadden gezien.Niemand

fantastisch om te zien hoe blij de kinderen

kon ons vertellen waar het gevaaÍ zich

waren en hoe liefze samen gingenspelen.

bevond en dat zorgde voor een constante

Na drie hoteiovemachtingen besloten we

spanning. Nergens liep politie. Er hoefde

dat het veil iger was om vanaf het zwaaÍ

maar één gek ons pad tekruisen.Die avond

bewaakte vliegveld in Erbil terug te vliegen

werd dat onvefige gwoel nog eens versterkt.

naar Istanbul.

Opeens viel in het hele hotel de stÍoom uit.

Ik was blij dat ik weer veilig was, maar had

Vanuit het raam zagen we dat het alleen ons

tegelijkertijd het gevoel dat ik de kinderen

hotel betrof. Op de gang was het pikdonker.

in de steek liet. Ik reisde verder, maar zij

Waren IS spionnen misschien naar ons op

konden geen kant op. Het maakte me intens

zoek? Haddenze de stroom afgeslotery

verddetig. In de winter zouden hun tenten

zodat we niet konden vluchten? Met de

niet voldoende bescheimingbieden tegen

ijskast barricadeerden we de deur. Dat gaf

de kou. R had de ellende van dichtbij gezien

ons de tijd uit het rdam te klimmen en vid

en nu dronk ik weer een bierqe in een

het balkon en de daken te vluchten. Alex en

Ik vond het oneerlijk en voelde me schuldig.

il

foen Ll een paar

te wachnen ze op, ik met

mijn zalmesie in

vr

e\en later

n

koeg.

Armenië

de hand. Toen het licht weer aanging en er

urenlang alleen door de sneeuw wandelde,

niets was gebeuÍ4 waren we ontzettend

was ik in gedachten bij de vluchtelingen en

opgelrchr.We besloten rUel langer le blijven.

hun kinderen. Kon ik niet teruggaan?

Toch wilde ik niet meteen teruggaan

ïur1cje. Tweeh ond

e

rd

naaÍ

kilomelerverderop is

Ondanks de angstige momenten die ik heb

beleef{ ben ik dat inderdaad van plan. Als

de stad Erbil, waar ook vluchtelingen zaten.

het er tenminste niet onveiliger is geworden.

Deze oliestad was vanwege de economische

Het voelt goed om miln reis op die manier aÍ

belangen beter beveiJigd door Amerika. Om

te sluiten. De

er te

kome& moesten we met een taxi drie

ondememing in Irak heeft me

er nog meer van doordrongen hoe goed

ik

uur langvlak langs IS-gebied rijden.De hele

het heb.Ik weet dat ik niet al het leed van

reis zat ik gespannen en alert op de achter-

de wereld op

bank. De wens om ook in Erbil kinderen te

rnaar ik ben dankbaar dat ik iets voor deze

helpen, hieldme op de been.'

mensen kan

mijn schouders kan nemery

doen.'l

