
PROEF DE ZOMER
De regio herbergt mensen uit tientallen verschillende landen, met bijbehorende eetgewoonten. In deze serie
gaan we op zoek naar een zomers recept uit een van deze landen. Tijdens het klaarmaken van het gerecht ver-
telt de gastkok wat hem of haar van elders naar de provincie Utrecht bracht en welke herinneringen het re-
cept oproept. En uiteraard hoe de lezers het gerecht zelf kunnen bereiden.

‘ZonderAssadgaathetlandkapot’
Bruinverbrand zijn Hanan Sha-
moun, Matar Khries en hun kinde-
ren Sieham en Bettina. Ze zijn net
terug van hun vakantiereis naar
Syrië en Jordanië, de landen waar
beiden respectievelijk geboren zijn
en nog familie hebben wonen.
Een uiterst gevaarlijke trip, zou je

denken, want in Syrië is immers een
revolutie aan de gang. Niks is min-
der waar, zegt Hanan ,,Als je niet
weet dat er demonstraties zijn, merk
je er eigenlijk niks van.’’
Ze is gekleed in T-shirt met

daarop de Syrische vlag, in het Ara-
bisch de tekst dat het goed gaat in
het land én de beeltenis van presi-
dent Assad. De man die door velen
een dictator wordt genoemd, soms
zelfs een moordenaar en door
menig wereldleider al dringend is
verzocht zijn biezen te pakken.

Hanan, zelf uit het land gevlucht
tijdens het regiem van Assads vader,
neemt het op voor de huidige
machthebber. ,,In de media is steeds
hetzelfde verhaal te horen en te
lezen. De andere kant komt niet aan
bod. Er zou een revolutie aan de
gang zijn, maar wij hebben er wei-
nig van gemerkt. Het is ook geen to-
tale opstand tegen een dictator, het
is een beperkte groep soennitische
moslims die de macht wil grijpen.’’
Waarop Hanan, geholpen door

haar man, uitlegt hoe het volgens
haar zit. In Syrië leven achttien ver-
schillende geloven samen. Dat gaat
alleen goed omdat staat en kerk ge-
scheiden zijn sinds Assads Al Baath-
partij aan de macht is. Zo gauw die
zogenaamde democratie, waarvoor
nu gedemonstreerd wordt, er is, is
het volgens de Bunnikers gebeurd
met de christenen enmoslims die er
een afwijkend geloof op na houden.
,,Dan worden het weer donkere tij-
den, wordt de hoofddoek verplicht
en kunnen jongens en meisjes niet
meer samen naar school. Dan is de
vrijheid van geloof voorbij en moe-
ten de vele minderheden het land
ontvluchten.’’
De vele dode demonstranten,

neergeschoten door de veiligheids-
diensten, dat is het verhaal dat de
media steeds weer opdissen, zegt ze.
,,Maar sommige demonstranten zijn
ook gewapend en hebben minstens
zoveel politieagenten gedood. Daar-

over lees je niets. Het is een propa-
gandaoorlog. Als er zoveel steun
was voor deze revolutie, dan was
Assad allang weg. Hij heeft ook
goede dingen gedaan, wil verande-
ringen en heeft veel aanhang. Hij is
misschien niet de beste president,
maar voor Syrië, wel de minst
slechte. Zonder hem valt het land

uit elkaar, gaat Syrië kapot.’’
Wie zou denken dat Hanan en

Matar dom zijn, vergist zich. Ze heb-
ben beiden gestudeerd in Aleppo, de
tweede stad van Syrië. Zij Engelse
taal en literatuur, hij rechten. Tij-
dens een poëzieavond zag ze Matar,
een van de organisatoren, op het po-
dium staan. ,,Mooie vent,’’ dacht ze.
Ze trouwden in Libanon en

weken in 1999 uit naar Nederland,
om redenen die ze niet nader willen
toelichten. Na ruim drie jaar AZC in
Doorn kregen ze in 2004 hun huis
in Bunnik. ,,De buurvrouw ontving
ons met open armen. In Syrië zeg-
gen ze: de buren zijn belangrijker
dan de eigen voordeur. We voelden
ons in ieder geval welkom.’’
Ondanks hun hoge opleiding is

het lastig om hier werk te vinden.
Matar werkte bij een bank, maar is
na de financiële crisis ontslagen. De
taalachterstand is nog een obstakel
voor Hanan. Ze zorgt daarom voor
haar meisjes, werkt vrijwillig voor
de speel-o-theek en op de basis-
school. Sinds een jaar is ze fractie-
assistent van het CDA in Bunnik.
,,We willen onze tijd goed gebruiken.
De politiek functioneert in Neder-
land natuurlijk heel anders. Ik leer
daar veel van.’’
Heimwee is niet aan de orde. ,,We

zijn gelukkig. Ik mis alleen mijn fa-
milie, mijn moeder en mijn twee
zussen. Maar als we daar zijn, ver-
langen onze in Nederland geboren
kinderen naar een koele regenbui.’’
Niet vreemd, want het is in de

zomer warm in Syrië. Meer dan 40
graden is normaal. Daarom maakt
ze dit koude zomerse gerecht klaar,
want voor vlees is het te heet.
Syrië is en blijft een mooi land.

,,Maar de werkelijkheid is complex.
Assad heeft veranderingen aange-
kondigd. Hij moet de tijd krijgen.’’
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‘Straks is het
gedaan met
de vrijheid
van geloof ’

Het begint frisse zomergroenten, citroen en
mozzarella.

Het resultaat is een salade, fattush, met een
flink zure dressing.

Ingrediënten:
Gele courgette,
2 tenen knoflook,
200 gr. yoghurt,
gedroogde peter-
selie en Arabisch
brood. Voor de sa-
lade: komkom-
mer, tomaten, sla
en veldsla, moz-
zarella, olijven,
gedroogdemunt
en een citroen.

Kusa belaban en fattush
Bereidingswijze:
Kusa belaban: Was de
courgette, snij in rondjes.
Frituur ze in hete olijfolie
en laat de plakjes afkoelen.
Maak een saus van yog-
hurt, geperste knoflook en
een lepel zout. Doe dat
over de courgetteplakjes
en strooi wat gedroogde
peterselie eroverheen. Als
volgt opeten: trek een stuk
van het dunne Arabische

brood en pak daarmee
courgetteplakje en saus.
Fattush: groenten klein
snijden enmengenmet
plakjes groene en zwarte
olijven, mozzarellablokjes
en stukjes Arabisch brood.
De dressing bestaat uit
olijfolie, zout, munt en ci-
troensap. Zuurder dan een
westerling gewend is,
maar gezond en goed
tegen de dorst.
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