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Niet meer tussen ruïnes. Maar verwoesting zit nog steeds 
in zijn hoofd 
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Aeham Ahmad (31) was op slag beroemd toen beelden van hem - een pianospeler tussen de brokstukken van de 

Syrische oorlog - in 2013 de wereld rondgingen. Hij ondernam een hachelijke ontsnappingspoging en bouwde 

een nieuw leven op in Duitsland. Vandaag laat hij zijn virtuoze muziek niet meer over het oorlogspuin klinken, 

maar op de podia van Vlaamse cultuurcentra. "Mijn wapen is muziek." 

Foert, zo dacht Aeham Ahmad zes jaar geleden. Zijn woonplaats Yarmouk - een wijk in de Syrische hoofdstad 
Damascus waar al decennia zo'n 600.000 Palestijnse vluchtelingen leven - was door de oorlog volledig verwoest. 
De muziekwinkel van zijn blinde vader was door het regime aan banden gelegd. De muzieklessen die hij als 
universitair geschoolde docent gaf, waren geschorst. Hij verrekte van de honger en was murw geslagen door de 
dagelijkse 

oorlogstamtam vol doden en gewonden. Van het prille gezinsgeluk met zijn vrouw Tahani en hun twee zoontjes 
Ahmed en Kinan bleef niets over. "Ofwel blijf ik toeschouwer van mijn eigen ondergang ofwel maak ik er nog het 
beste van", zo dacht hij. Aeham sleurde z'n piano de straat op en begon gewoon te spelen. Voor de 
straatkinderen die spontaan een zangkoor vormden, was hij de grote held. Zijn vriend Niraz maakte een 
YouTube-filmpje en dat ging de hele wereld rond. De 'pianist van Yarmouk' was een eenzame bloem tussen het 
oorlogspuin. Maar de bloem bleef niet bloeien. Zijn eigenzinnige manier om met de gruwel om te gaan maakte 
van de pianist zelf een doelwit. Muziek is haram (verboden), menen IS'ers en dus staken ze zijn piano in brand. 
De geheime politie van Assad stopte Aeham in de cel. De pianist wist te ontsnappen en besloot 'all-in' te spelen. 
Hij liet z'n gezin achter, betaalde 10.000 euro aan een smokkelaar en wist ternauwernood in twee pogingen met 
een rubberbootje vanuit Turkije het strand van het Griekse Lesbos te bereiken. In Duitsland vroeg en kreeg hij 
asiel. Aeham liet z'n echtgenote en hun zoontjes Ahmed (7) en Kinan (4) overkomen, schreef z'n verhaal neer en 
laat in de jazzband Keys to Friendship oosterse en westerse muziek in elkaar vloeien. Voor Aeham afgelopen 
donderdagavond het podium van het cultuurcentrum van Strombeek beklom, blikte hij terug op z'n tijd als 'pianist 
van Yarmouk'. "Muziek was mijn kracht, mijn wapen om revolutie te voeren. Ik heb nooit aan politiek gedaan en 
heb nooit met een vlag gezwaaid: ik wilde alleen dat die absurde 

toestand stopte. Al van in het begin van de oorlog heeft Assad de toevoer naar Yarmouk afgesloten. Ik ben altijd 
heel mager geweest, maar toen de oorlog uitbrak, woog ik 64 kilogram. Bij mijn vertrek woog ik geen 50 kilo 
meer. We hebben daar gras en klaver gegeten. Wij hebben zelfs honden en katten moeten eten om in leven te 
blijven. Ik dronk smerige koffie van kaneel met hars als zoetstof. En toch gaf de oorlog mij energie om muziek te 
maken. Meer dan honderd muziekstukken heb ik in Syrië geschreven, terwijl ik daar niets had. Hier kan ik 15 
lekkere koffies per dag drinken, als ik wil, maar ik kan geen noot meer op papier krijgen." 

In gedachten bij Zeinab 

Aeham speelt tegenwoordig in prachtige theaterzalen met rode pluchen zeteltjes en niet langer op het 
oorlogspuin, maar de verwoesting heeft zich - volgens hem voorgoed - in zijn hoofd genesteld. Hij lijkt op te 
fleuren telkens wanneer hij toetsen aanslaat, maar in de coulissen zit een getormenteerde ziel. Hij zegt dat hij om 
alles te verwerken nog honderden jaren zou moeten leven en toont zijn rechterhand met littekens. "Op een dag 
hebben ze een granaat naar mij gesmeten, terwijl ik buiten piano speelde. Een vriend stond naast me te zingen 
en stierf. Ik ontsnapte, maar door de wonde van de granaat kan ik mijn vingers niet meer soepel bewegen. 
Strekken gaat niet meer. Ik kan nog wel Rachmaninov en Mozart spelen, maar niet zonder pijn. Maar eigenlijk 
betekent dat niets." Wat alles betekent, 

is Zeinab: een 12-jarig meisje dat in augustus 2014 stond toe te kijken naar de pianist die voor haar bekende 
volksliedjes speelde. Haar hoofd kwam in het kruis van het vizier van een sniper. Hoe het mogelijk is dat 
hersenen op zo'n moment een vinger de opdracht geven naar achteren te bewegen en de trekker over te halen: 
Aeham begrijpt er niets van. "Het is zo crazy wat er toen gebeurde en ik probeer het te vergeten, maar dat gaat 
niet. Als ik nu op het podium een liedje speel dat ik ook in Syrië bij de kinderen speelde, denk ik meteen aan 
Zeinab. (vecht tegen de tranen) En zulke drama's gebeuren nog dagelijks. Deze week zijn er door Russische 
bombardementen in Idlib opnieuw 26 burgers gedood. Iedereen denkt hier dat IS verslagen is en het nu weer 
rustig is in Syrië, maar het is nu soms erger dan het ooit is geweest. Niraz, mijn vriend die mij bekend maakte, is 
vorig jaar ook gestorven." 

Lange arm van Assad 
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De pianist neemt in zijn boek geen blad voor de mond en doet dat nu ook niet. Hij kiest geen partij in het conflict, 
waarin volgens hem alle partijen boter op het hoofd hebben. "Eigenlijk zou ik beter zwijgen, maar het stoort me 
dat er hier in het westen over een 'burgeroorlog' wordt gesproken. Het is geen conflict dat is ontstaan omdat 
mensen niet met elkaar kunnen leven. Dat ik toch de waarheid spreek in plaats van te zwijgen, is niet omdat ik 
vind dat ik anderen moet overtuigen, maar omdat ik het tegenover mijn zonen niet kan rechtvaardigen om het 
echte verhaal 

te verbloemen. Al zijn er veel momenten waarop ik mij voor het hoofd sla om wat ik doe. Eigenlijk is het dom van 
mij om een boek te schrijven en te vertellen over hoe wreed Assad en zijn troepen zijn. De dictator heeft ook in 
Europa een lange arm en veel aanhangers. Ook in Duitsland lopen Assad-getrouwen rond. Mijn broer Alaa is ooit 
opgepakt door de geheime politie van Assad en van hem hebben we nooit meer iets vernomen. Ik weet wat dat 
wil zeggen, maar daarover spreek ik nooit. Als ik thuis toch zijn naam uitspreek, begint mijn moeder te huilen 
zonder dat ze nog kan stoppen." 

Schuldgevoel bij applaus 

Thuis, dat is tegenwoordig dus in Duitsland. Het gezin van Aeham heeft een tijdlang in Wiesbaden gewoond, 
maar is onlangs verhuisd. Waarheen, dat hoeft niet in de krant. "Ik sta dan wel op het podium, maar eigenlijk 
moet ik me 'low profile' houden. Wat er mij kan overkomen, interesseert me niet, maar ik moet aan mijn kinderen, 
mijn vrouw en mijn ouders denken." Het valt hem niet aan te zien, maar ook met zijn muziek leeft de pianist naar 
eigen zeggen in tweestrijd. "Ik voel me schuldig wanneer ik veel applaus krijg op het podium. Het lijkt alsof ik zit te 
spelen op een berg met lijken. Puur omdat ik muzikant ben en wat bekend ben, heeft een goede ziel bij de Duitse 
overheid zich mijn lot aangetrokken. Daardoor kon ik mijn vrouw en kinderen, en sinds een halfjaar ook mijn 
ouders, al snel laten overkomen. Dat heeft mij natuurlijk erg opgelucht, maar 

het maakt me ook ongelukkig omdat er lotgenoten zijn die geen piano spelen en die al zes jaar aan het wachten 
zijn. Toch heb ik beslist om op te treden. Met muziek hoop ik mensen te overtuigen dat vluchtelingen ook 
positieve invloed hebben. Ik werk, betaal belastingen en probeer te tonen dat mijn oosterse tonen goed 
samengaan met westerse klanken." 

Aeham Ahmad treedt vanavond op in CC Lokeren en vervolgens in CC Leuven (18/12), CC Heist-op-den-Berg 
(19/12), CC Leopoldsburg (20/12), Dilbeek (21/12) en Blankenberge (22/12). 
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