❞

‘Nederlandse
kerken worden
kleiner, maar wij
groeien’

‘We willen niet te krampachtig omgaan met de spelregels van ons geloof’

De Aslans reizen hun voor o
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Vasten en kerkbezoek schieten
er bij de Syrisch-orthodoxe familie Aslan wel eens bij in. Toch
hecht het gezin waarde aan de
tradities van zijn voorouders. “Na
alle strijd die zij als minderheid
hebben geleverd, zal ik niet degene zijn die zegt: ‘Ik kap ermee’.”
Tekst: Marleen Stelling Beeld: Aya Musa

B

ercin Aslan had voorafgaand
aan ons bezoek nog linzensoep
willen maken, “maar door het
kletsen en de drukte schoot het
er bij in”. Nadat ze zich heeft
verontschuldigd, loopt ze naar de keuken.
Ze zet een pan op het vuur en giet nadat
het water zijn kookpunt heeft bereikt, een
schaaltje droge linzen in de pan.
Waarom linzen? Omdat ze dat vaak eten
op dagen waarop wordt gevast. Elke
woensdag en vrijdag, vijftig dagen voor
Pasen. Geen geheelonthouding betekent
dat, maar een min of meer veganistisch
dieet. Wel vis, geen vlees, ei of zuivel.
En dan zijn er nog drie dagen in februari
waarop het gebod van geheelonthouding
geldt, geïnspireerd op het verhaal van de
profeet Jona, die verkondigt dat de bewoners van Ninive vanwege hun schandalige
gedrag veertig dagen moeten vasten. De
Syrisch-orthodoxen hebben dat aantal
dagen gereduceerd tot drie.
Haar man Gabriel (38) werkt als consultant. Hij adviseert bedrijven over financiële risico’s. In de weg zit het niet, die
regelsvoor het vasten. “In de kantine neem
ik een broodje zalm in plaats van een
spiegelei”, zegt hij nuchter. Zijn 35-jarige
vrouw, die ook als adviseur werkt maar
dan van huis uit, was, zoals ze zelf grap-

pend zegt, de afgelopen jaren bijna altijd
of zwanger, of in de positie dat ze haar
kleine borstvoeding wilde geven. “Vasten
lukte dus niet altijd”, zegt de moeder van
vier. Gabriel en zij hebben drie zonen,
Ephrem (9), Constantin (5) en Adai (2),
en een dochter, Helena (7).

Vitaliteit
Eerder deze zondag tref ik Gabriel in de
parochie van St. Augin, gelegen aan de
Castorweg in Hengelo, opgericht in 2010.
Zeventig gezinnen zijn betalend lid. Ze
maken onderdeel uit van een gemeenschap die in Nederland vijftien- tot
twintigduizend leden telt, en wereldwijd
zo’n anderhalf miljoen gelovigen omvat.
De Syrisch-orthodoxe kerk van Antiochië
claimt de eerste wereldwijde christelijke
kerk te zijn.
Na binnenkomst komt George Gouriye
(55) naar me toe. Bij het altaar voert
priester Constantijn Abdo met diakens en
misdienaars de rituelen uit die onderdeel
zijn van de liturgie. Een orde van dienst
die lijkt op de rooms-katholieke, maar
meer dan twee keer zo lang duurt.
“Nederlandse kerken worden kleiner,
maar wij groeien”, zegt Gouriye. De secretaris van bestuur grijpt zijn kans om de
vitaliteit van de gemeenschap in een goed
daglicht te zetten. Wanneer achter ons
een oude man de ruimte binnenkomt met
aan zijn hand een dreumes van een jaar
of drie, gaan de ogen van Gouriye stralen.
“Zie je”, zegt hij.
Zeventig mannen en vrouwen zitten er op
zondag gemiddeld in de kerk. De parochie
deelde tot nog toe het pand met de katholieken – ‘de Nederlanders’, zoals de meeste
Syrischen zeggen – maar hun parochie
is te klein geworden en zal worden opgeheven. De Syrisch-orthodoxen zijn nu
in onderhandeling om het pand over te
nemen – met ‘verplichte’ contributie voor
alle kerkleden moet dat wel gaan lukken.

or ouders achterna

Gabriel Aslan uit Borne: van ‘drop-out’ tot
financieel consultant.

Het klinkt rooskleurig, maar toch zinderen onder het oppervlak spanningen. Ze
worden voelbaar als de opstand in Syrië
ter sprake komt. Gouriye is op 26-jarige
leeftijd uit Syrië gevlucht. “Veel parochianen zijn niet blij dat Assad onder vuur
ligt, omdat hij, zo denken ze, bescherming
bood aan minderheden, onder wie de
christenen”, zegt hij. Maar dat laatste is
volgens hem niet waar. De confrontatie
met de verdeeldheid over deze kwestie
binnen de gemeenschap wordt volgens
hem veelal vermeden, omdat “we allemaal
weten wat verdeeldheid kan aanrichten”.

Woonboulevard
Later die dag zal Gabriel Aslan – positiever over de bescherming die Assad aan
christenen bood – mij vertellen dat tijdens
vergaderingen toch wel eens hevige discussies plaatsvinden. Direct na de dienst
komt hij naar me toe om zijn gewaad te
laten zien. Een witte toog met fluwelen
strook, die over de linkerschouder en
onder de rechterarm door gepositioneerd
is. Kort verdwijnt hij, om even later in een
donkerblauw, tweedelig kostuum aan te
schuiven aan de eettafel in een aparte
ruimte in de kerk.
Gabriel is een allesweter, vermaakt me
met weetjes over de traditionele, SyrischAramees gesproken liturgie, de afkomst
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van Sinterklaas (bisschop van Antiochië),
en meer. Zoon Ephrem onderbreekt hem
een aantal keren met de vraag of we al
naar huis gaan. Even nog, zegt Gabriel, ‘je
iPod heb je natuurlijk niet mee…’
Na de lunch, bestaande uit wit brood, kaas
en olijven, reizen we naar Borne, het dorp
vlakbij Hengelo waar de familie Aslan
woont. Het interieur van hun huis oogt
als dat van een luxe woonboulevard. Veel
aardetinten, gecombineerd met lampen
van staal en glas. Een grof, grijs tapijt op
de grond. Aan de muur bij de witte eettafel hangt een reproductie van Michelangelo’s schepping van Adam. Bercin wijst
naar een lege plek op de muur. “Daar hing
een klein kunstwerkje”, zegt ze lachend.
“Van een blote vrouw. We dachten: Laten
we dat vandaag maar even weghalen. Gek
eigenlijk, want met ander bezoek blijft het
gewoon hangen.”

Turken
Naast linzensoep heeft Bercin al voor
onze komst een marmercake gebakken.
We eten die bij de koffie. Intussen vertellen beiden over hun jeugd. Hun families
komen uit Turkije, waar zij vandaan
moesten vanwege hun bedreigde positie
als minderheid. Gabriels vader was in zijn
geboorteland werkzaam als goudsmid en
herder, maar kon in Nederland aan de slag
als fabrieksarbeider. De vader van Bercin
kwam pas na jaren aan werk, als conciërge
op een school.
Wonen in Nederland leverde verwarring
op, vertelt Bercin, de vierde van acht
kinderen. “Voor Nederlanders waren we
Turken, we kwamen uit Turkije, maar
thuis vertelden onze ouders altijd dat
wij als minderheid anders waren dan de
Turken.”
Gabriel betoonde zich aanvankelijk een
modelzoon. Trouwe kerkgang, hoge cijfers
in de vierde klas van het gymnasium. “En
toch lokte de vrijheid”, zegt hij. Gabriel
werd een schoolverlater, een ‘drop-out’.
Ook ging hij de kerk minder trouw bezoeken.
Wat de afleidende factoren waren? “Uitgaan, dat soort dingen”, zegt hij enigszins
schuchter. “Het geloof gaf nog steeds
grenzen aan”, beweert Gabriel. Hoe dan?
Nog een keer hetzelfde antwoord. En nu
concreet? Wel wiet, geen xtc? Hij antwoordt: “Ja, zoiets.”
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Familie Aslan: Adai, Bercin
(op de rug), Gabriel, Constantin, Helena en Eprhrem.

❞

‘In 2016 gaan
we de Syrische
wereld verkennen: Israël, India, Australië’
Krampachtig
Toen Bercin 21 was en Gabriel 24, trouwden ze en gingen de twee in Amsterdam
wonen. Het lukte Gabriel om via een
omweg alsnog een studie economie af te
ronden en in de jaren daarna als bankier
en consultant aan de slag te gaan. “Zal ik
je mijn cv opsturen”, grapte hij nog tijdens
ons telefoongesprek voorafgaand aan mijn
bezoek.
Inmiddels zijn we ruim vijftien jaar verder
en beantwoordt Gabriel, samen met een
knappe, intelligente vrouw en hun vier
kinderen, aardig aan het ideaalplaatje van
de geslaagde migrant. Toch is het stel ook

opvallend open over de schaduwzijden.
Bijvoorbeeld over de druk die het krijgen
van kinderen en carrière maken op hun
relatie heeft gelegd.
Vlak voor we aan tafel gaan om ons aan de
linzensoep en de broodmaaltijd te wijden, komt Helena thuis. Ze turnt op hoog
niveau en kon daardoor niet naar de kerk.
Ook het voetbaltalent van Ephrem zorgt
thuis wel eens voor dit soort dilemma’s.
“We willen er niet te krampachtig mee
omgaan”, zegt Gabriel.
Ook Bercin geeft toe dat ze gemiddeld
maar om de andere zondag naar de kerk
gaat, simpelweg omdat haar baan en haar
kinderen voor veel drukte zorgen en de
zondagmorgen een welkom moment van
rust is. De rol van het geloof in het gezin
valt of staat niet met deze ‘spelregels’,
beweren zij – “daar we zijn niet zo mee
bezig.”
Als ik vraag naar wat geloof voor hen persoonlijk betekent, krijg ik van Gabriel geen
antwoord dat getuigt van diepe, innerlijke
processen. Misschien is de vraag te intiem.
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‘In de vasten neem ik zalm in plaats van een ei’ ✽

Zoon Ephrem als misdienaar ,
met kandelaar (rechts).

Bisschop Polycarpus

“De drie-eenheid staat voor mij buiten
kijf”, zegt hij. “En liefde voor je omgeving
is het hoofdthema.” Bercin voegt daar aan
toe: “Het geloof, de verhalen in de Bijbel –
jij wordt het op den duur.”
Na langer doorvragen blijkt dat het vuur
van de Aslans minder de geloofswaarheden geldt, en meer het in ere houden van
tradities. De strijd die hun voorvaderen
hebben moeten leveren om hun geloof te
belijden, is daar een belangrijke drijfveer
van. Zo is vader Aslan voornemens zijn
gezin in 2015 mee te nemen naar het
Turkse dorpje Iwardo, waar tijdens de
Eerste Wereldoorlog zo’n 250.000 Syrischorthodoxe christenen zijn vermoord.
Daarnaast staat voor 2016 een wereldreis
van tien weken op de rol. “Dan gaan we de
Syrische wereld verkennen. We starten in
Israël, reizen door naar India. Een groot
deel van de gemeenschap van de kerk van
Antiochië woont daar. Daarna trekken we
door naar Australië, Los Angeles en New
York om familie en andere leden van de
Syrische gemeenschap te bezoeken.”

.

Op bezoek bij bisschop Polycarpus
In Glane, vlakbij Enschede, is het hoofdkwartier van de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Nederland gevestigd. De
ontvangst in het klooster van St. Ephrem
de Syriër is enorm gastvrij. Bisschop Mor
Polycarpus Augin Aydin (42) verwacht ons.
Er is thee gezet, en op de salontafel staat
een etagère met zuurtjes. De bisschop gaat
gekleed in een zwarte toog met capuchon
met wit borduursel. Om zijn middel draagt
hij een rode band.
In dapper Nederlands – Polycarpus werd
geboren in Turkije, studeerde in Amerika en
Engeland en belandde pas zes jaar geleden
in Nederland – vertelt hij over zijn zorgen.
“De Nederlandse samenleving is dynamisch geworden, we hebben geen tijd meer
voor elkaar. Niet liefde en geloof staat centraal, maar bedrijvigheid. Geld gaat boven
inhoud, ook in het leven.” Binnen de kerken
vormt het groeiend aantal echtscheidingen

een bedreiging. “Spanningen in een familie
betekent spanningen in de gemeenschap.
Het gezin blijft de hoeksteen.”
Binnen de Nederlandse maatschappij oude
tradities laten overleven, is een uitdaging,
die Polycarpus niettemin vol vertrouwen
lijkt aan te pakken. “We willen onze liturgie
in het Nederlands vertalen. Het doopritueel
voeren we al in het Nederlands uit.”
Na ons gesprek leidt de bisschop ons rond
over het terrein. Geen ruimte wordt tijdens
de rondleiding overgeslagen: de kathedraal,
de oefenruimte waarin jongeren een toneelstuk voorbereiden, en we mogen zelfs
een blik werpen in de grafkelder.
Uit Glane vertrekken met lege handen is
onmogelijk. Bij het afscheid geeft de bisschop ons drie boeken mee. Twee dagen later nog stuurt hij de link naar een Youtubefilmpje. “Muziek van de Syrische liturgie”,
schrijft hij. “Geniet ervan, + Polycarpus.”
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