
Vrede kan niet met geweld behouden worden, het kan alleen bereikt worden door begrip.  
– albert einstein
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Er worden ontelbare verhalen en aangrijpende beelden op internet 

gedeeld door mensen uit de hele wereld. Toen ik eens op Facebook zat 

werd ik getroffen door een beeld wat voorbijkwam in mijn tijdlijn. Het 

was een wondermooie, gevoelvolle weergave van een moeder die haar baby 

vasthield. Achter haar liep de vader, met een zware last op zijn rug. Het beeld 

straalde veel emotie uit, het raakte me diep. Het meest verrassende was het 

materiaal. Het was geen geschilderde voorstelling, en ook geen tekening. Het 

kunstwerk bestond volledig uit stenen.

Wacht even, dacht ik. Hoe kunnen stenen in vredesnaam zo veel 

emotie uitstralen? Welke kunstenaar kan stenen zoveel leven 

inblazen?

Ik keek nog aandachtiger en zag dat er een naam op een van de 

stenen stond: Nizar Ali Badr. Ik zocht de naam op en vond een 

Facebookpagina vol beelden van zijn verbluffende kunst. Elk beeld 

vertelde een verhaal van liefde, ontzetting, vreugde of verdriet. Ik 

ontdekte dat Nizar Syrisch is en dat een groot deel van zijn werk is 

geïnspireerd door de oorlog die in zijn land woedt. 

Net als iedereen wist ik van de stroom vluchtelingen uit het Midden-

Oosten. Maandenlang had ik bijna dagelijks reportages gezien en 

over mensen gehoord die een verbeten strijd leveren om over de 

grens in veiligheid te komen. Mensen die met de moed der wanhoop 

in gammele bootjes de Middellandse Zee overstaken, voor velen met 

de dood als gevolg. Bijna niemand kan onaangedaan blijven onder 

de verhalen van radeloze vluchtelingen uit Syrië en omringende 

landen, die asiel zoeken in het Westen.

Ik was diep onder de indruk van Nizars werk. Ik zag hoe de mensen 

veranderden in zijn kunstcreaties; van blije, onbezorgde kinderen tot beladen 
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mensen op de vlucht. Er was verdriet en pijn. Maar er was ook liefde en zorg. En 

dit alles werd verteld met stenen.

Er borrelde bij mij onmiddellijk inspiratie op voor een verhaal dat met Nizars kunst 

geïllustreerd kon worden. Ik wist natuurlijk dat ik zijn beelden niet zonder zijn 

toestemming kon gebruiken. Kunstenaars hebben recht op een vergoeding voor 

het gebruik van hun creatieve werk. Maar zou Nizar Ali Badr bereid zijn om samen 

te werken met een kinderboekenschrijfster van wie hij nog nooit had gehoord en 

die aan het andere eind van de wereld woonde?

Daar kon ik maar op een manier achterkomen. Maar hoe kom je in contact met een 

vreemde ling in een door oorlog verscheurd land als Syrië? Ik stuurde Nizar een 

paar berichtjes via Facebook. Dat hield ik een poosje vol, maar zonder succes. Ik 

bedacht dat hij misschien geen Engels sprak. Daarom schreef ik een brief en vroeg 

een Australische vriend om die in het Arabisch te vertalen. Weer kwam er geen 

antwoord. Stel dat hem iets was overkomen? Of dat hij uit Syrië was gevlucht?

Toen ik een recente post op zijn Facebookpagina zag, wist ik dat hij leefde. Ik 

vroeg een vriendin in Pakistan of ze wilde proberen in contact met hem te komen. 

Al snel kwam het bericht dat zijn Facebookpagina het maximale aantal vrienden 

had bereikt en dat hij mijn berichten dus niet had ontvangen. Wat nu?

Het lukte haar ten slotte om Nizar in Syrië te pakken te krijgen. ‘Een vriendin van 

mij in Canada, Margriet, zoekt contact met je,’ zei ze tegen hem.

‘Vraag maar of ze mijn vriend Saji wil mailen,’ antwoordde Nizar. ‘Die spreekt Engels.’

Ik was in de wolken en stuurde snel een e-mail naar Saji, die net als Nizar in de 

Syrische plaats Latakia woont. Ik vertelde over mijn idee om samen een boek te 

maken. Of Nizar mij misschien toestemming wilde geven om zijn afbeeldingen te 

gebruiken? Had hij de originele foto’s nog? Waren die goed genoeg van kwaliteit 

om af te drukken in een boek?

‘Misschien,’ antwoordde Saji.

Hij verklaarde dat Nizar, zoals het gros van de kunstenaars, niet rijk is. Dat hij naar 

het strand gaat om stenen te zoeken voor zijn kunstwerken. Dat hij zelfs geen 

geld heeft voor lijm om zijn werk te verduurzamen. Saji gaf aan dat Nizar zijn 

kunstwerken vaak weer uit elkaar moet halen nadat hij ze gefotografeerd heeft. 
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Ik was zo blij als een kind toen Nizar wilde meewerken aan het boek.

Toen vroeg ik me af wie een boek zou willen uitgeven waarvan de illustraties 

al gemaakt zijn, maar de tekst nog voor geschreven moest worden. Dat is niet 

bepaald de gebruikelijke manier waarop prentenboeken gemaakt worden. 

Bovendien wilde ik dat een deel van de opbrengsten van het boek gedoneerd 

zou worden aan een of meer vluchtelingenorganisaties. 

Boeken uitgeven is geen vak waar iemand ooit rijk van wordt. 

Welke uitgever zou bereid zijn de winst te delen met dit 

goede doel?

Het geluk was aan mijn zijde. Ik belde Bob Tyrrell, de 

oprichter en directeur van Orca Book Publishers, en zette 

mijn visie over dit project uiteen. ‘Ja,’ antwoordde hij meteen, 

‘doen we’. Het bleek dat Bob en zijn vrouw Avril al betrokken 

waren bij de sponsoring van een Syrisch vluchtelingengezin. 

Het was voor hem geen moeilijke beslissing.

We sloegen de handen ineen en mijn plan kreeg steeds meer 

vorm. Er werden contracten getekend en voorschotten 

betaald. Mijn idee werd een echt boek. Nizar maakte nieuwe 

kunststukken, Saji vertaalde mijn vragen en fotografeerde 

Nizars werk. Ik schreef, Bob redigeerde. We herschreven en maakten nieuwe foto’s.

Nu is het zover! Ons verhaal is klaar en we willen het graag met jullie delen. 

Ik hoop dat het zal bijdragen aan onze bewogenheid voor onze naasten die 

moesten vluchten voor de verschrikkingen van oorlog. Maar ik hoop ook dat 

het iets over zal brengen van het gevoel van vrede en liefde, van mensen die 

naar elkaar omzien. Ik ben ook heel blij met de kans om het werk van deze 

fantastische kunstenaar, Nizar Ali Badr, onder de aandacht te brengen van een 

publiek dat hij anders nooit zou hebben bereikt. Dit was een heel boeiend en 

intrigerend project voor me, een persoonlijke ontdekkingstocht. Ik hoop dat jij 

het ook zo zult beleven.

Margriet Ruurs

BW Steen voor steen 24x20cm g V2.indd   9 15-08-17   14:22



‘R ama, word wakker!’ 

kraaide de haan.

Dat deed hij elke ochtend

toen we nog thuis woonden.

Nog in mijn warme bedje

luisterde ik naar mama die het ontbijt klaarmaakte.

Brood, yoghurt, sappige rode tomaten

uit onze tuin.

كل صباح عندما كنا نعيش في بالدنا كان الديك يصيح:
“راما، انهضي!”

كنت أصغي من فراشي الدافئ 
ألمي وهي تعد الفطور: 

خبز، لبن رائب، وطماطم حمراء ريانة 
من حديقتنا.
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