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Ik heb dit boek gelezen omdat ik de auteur ervan, Ibrahim Selman, ken. Wij zaten 

bij dezelfde uitgever en als je elkaar kent dan informeer je naar elkaars boeken. 

Een andere reden waarom ik dit boek ben gaan lezen, is dat ik de omslag 

mysterieus vind. Het is alsof iemand zijn gezicht niet wil laten zien en toch komt 

hij heel even wazig tevoorschijn. Zoiets van: Ik ben er nog.  

En de zee spleet in tweeën gaat over de oorlog in Koerdistan. De 

verzetsstrijders, genaamd Peshmerga, strijden tegen het regiem van Saddam 

Hoessein. Shero, een programmamaker bij de Iraakse staatsomroep, draagt bij 

aan de stem van de Peshmerga. Zijn leven is in gevaar. Hij moet zijn vrouw en 

twee kinderen achterlaten en wegvluchten van Bagdad. Zijn vluchtroute is: 

Bagdad, Iran, Syrië om uiteindelijk in Nederland aan te komen – het land van 

vrijheid. Onderweg ontmoet Shero talloze mensen met wie hij korte 

vriendschappen heeft. Hij is goed in het leggen van sociale contacten. Hij 

spreekt mensen aan alsof hij ze allang al kent. En de vriendelijkheid wordt even 

hartelijk beantwoord. (In oorlog en nood praten mensen veel gemakkelijker tot 

elkaar en delen elkaars leed.) Hij hoeft alleen maar zijn naam te noemen en 

mensen weten meteen wie hij is: de radioprogrammamaker die kort geleden 

dingen zei die hij niet had moeten zeggen. Gauw bespreekt hij een en ander 

over zijn situatie. Vraagt hij naar de informatie die hij nodig heeft en gaat 

daarna verder –.  

 

Heel de reis wordt hij achtervolgd door de geest van zijn overleden vader. Hij 

had een hechte band met hem. Hij was een geestelijke leraar van wie Shero veel 

leerde over het leven, het verleden, de geschiedenis van het land, en van de 

mensen die er niet meer zijn.  

 

Iedere avond kijkt hij op zijn horloge en bedenkt wat zijn gezin tegen die tijd thuis 

aan het doen is. Moe en uitgeput van het vluchten gaat hij op een stoel zitten en 

visualiseert hoe het zou zijn als hij niet weggevlucht was. Hoe alles zo normaal 

zou zijn om thuis te zijn als hij zijn mond niet opengedaan had om openlijk de 

Peshmerga te ondersteunen. Hij zou van werk komen. Zijn zoon zou op hem 

wachten langs de straat en naar hem toe lopen om hem te begroeten als hij hem 



zag aankomen. Iedere avond drinkt hij om de tegenstrijdige gevoelens in toom 

te houden, maar de alcohol werkt andersom. Die brengt alle vergeten 

herinneringen weer naar boven. Vooral de herinneringen aan zijn vader, aan wie 

hij zoveel te danken heeft. Zijn vader die zoveel liefde had voor zijn land 

Koerdistan en die nooit op de vlucht ging, want voor hem was er maar één land: 

Koerdistan. Het land waar zijn voorvaderen sinds onheuglijke tijden woonden. 

Zijn vader wilde zijn eerste kleinkind nog zien voor hij zou sterven, maar hij werd 

vermoord en hij heeft het eerste kind van Shero niet gezien. Ook zijn grootvader 

overleed nog voor Shero geboren werd. Kleinkind Shero heeft zijn grootvader 

niet gezien, en hij hem niet. Mensen worden niet oud in zijn familie. Niemand 

weet wanneer er weer een aanslag gepleegd zou worden. Iedere dag dat zij 

leven, wordt gekoesterd. Heel het boek is een terugblik op pijn en leed van 

mensen die hij verloren heeft, hoe en waar, of van verhalen van andere mensen 

die hij van horen zeggen heeft. Een ieder heeft iemand verloren in de oorlog. 

Mensen sterven jong. Ook weten ze niet waar de lijken van hun dierbaren 

begraven liggen.  

Zijn vader leerde hem om moedig te zijn onder alle omstandigheden. Om 

standvastig te zijn. Om wat te doen voor zijn land zonder in de handen van de 

vijand te komen. En dat was de strijd in het hart van zijn vader: willen dat zijn 

zoon iets voor het land doet en tegelijkertijd moet hem niets overkomen. Zijn 

droom was dat er een boek geschreven werd over Koerdistan, zodat de wereld 

lezen kon wat er daar geschiedde. Hij moedigde Shero aan om het verhaal van 

Koerdistan aan de wereld te brengen. Schrijf het verhaal van Koerdistan, en 

vertel het aan de wereld. Laat de wereld over ons leed te weten komen. Weten 

wat onze eigen mensen met onze eigen mensen gedaan hebben. Laat de wereld 

weten hoe wij in angst leven, zei hij tegen zijn zoon. Om een boek te schrijven 

heeft men rust in de geest nodig. Shero was altijd ontdaan door de situatie in het 

land. Hoe moest hij met zo’n grote toekomstige taak nog rustig met zichzelf 

leven?  

 

En de zee spleet in tweeën geeft een terugblik op Koerdistan. Dorpen waar 

mensen ooit woonden veranderden in ruïnes. De oorlog had veel verwoest en 

de verwoesting ging elke dag door. Mensen waren nog steeds op de vlucht. 

Vooral de positie van journalisten was in gevaar. Shero zal moeten beseffen 



waarom hij zijn sympathie voor het verzet openlijk liet blijken, waarom hij zijn 

vrouw en kinderen in gevaar bracht. 

Onderweg slaapt hij in hotels, bij onbekenden, vrienden, kamers die op het 

laatste moment gauw geregeld worden. De momenten dat hij alleen is, zijn 

zwaar. Heimwee kwelt hem – niet alleen het gemis van het gezin maar ook de 

herinneringen aan zijn jeugd. Dan komt de schim van zijn vader weer 

tevoorschijn in het nachtdonker. Hij gaf zijn leven voor Koerdistan. Ook zijn 

grootvader gaf zijn leven voor Koerdistan. Vele andere familieleden, vrienden en 

kennissen gaven hun leven voor Koerdistan. En Shero zelf is op de vlucht. 

 

Shero is niet altijd de moedige journalist die geen blad voor zijn mond neemt. Hij 

is ook een gewoon mens zoals iedere andere mens, die ook wel eens bang is. 

Pagina 88. 

 

Morgen begint mijn reis naar de duisternis. Bid voor me. Ik 

ben bang, moeder. Ik weet dat de Koerdische mannen dat 

niet mogen zeggen. Maar ik wil niet liegen. Ik ben bang 

gedood te worden. 

 

Tijdens het vluchten komen dergelijke vragen in hem op: Wat zou erger zijn? 

Sterven in een onbekend land? Of blijven in je eigen land en in angst leven?  

 

Het boek is in een poëtische stijl geschreven. Zinnen resoneren met een 

diepgaande wijsheid. 

Pagina 165. 

 

Je keek per ongeluk in de ogen van de vrouw die naast je zat. 

Je blik werd opgezogen door een beangstigende diepte. Je 

voelde een grote turbulentie. Je kon niet geloven dat ogen 

zo’n diepte konden hebben. Dat ze zulk een verdriet konden 

bevatten. Je durfde niets te vragen. Je wendde je blik af. Je 

wilde niet betrokken raken bij haar verdriet. Je was bang dat 

je je verdriet in het hare zou verliezen. Je deed je ogen dicht. 

 



Zijn leven was voorbij toen hij een kind was en overal het geweld van de oorlog 

zag of hoorde. Pagina 166. 

 

Op weg naar school hoorde je geweerschoten en zag je een 

auto zo snel rijden dat de banden bijna van de grond 

loskwamen. Je stond te kijken en rozijnen te eten. Je besefte 

niet dat je door een kogel geraakt kon worden. In de avond 

vertelde je vader dat de opstand van de Koerden was 

begonnen. Je begreep er niets van en midden in de nacht 

moest je met alle dorpelingen het dorp ontvluchten en 

urenlang in een grot schuilen. Niet lang daarna moest je je 

dorp definitief verlaten en richting Bagdad gaan. 

(…) 

De eerste schooldag in Bagdad was onvergetelijk. Je kwam 

tussen honderden vreemde kinderen terecht. Je voelde je 

alleen in die massa. Iedereen staarde je aan. Je verstond niet 

wat ze zeiden. Je ging op een stoel zitten en wachtte tot de 

onderwijzer kwam. Je verwachtte een aardige man die je 

situatie kon begrijpen. Je zag hem lelijk naar je kijken, en 

zonder aanleiding gaf hij je stokslagen terwijl de leerlingen 

lachten. Je huilde niet en keek uitdagend naar de man die je 

zomaar sloeg. Je keek hem aan met dodelijke blik. Je zag 

hem nadenken. Je besloot je zwakheden te verbannen en 

tegen het onrecht te vechten. Je was op je achtste een 

volwassene. 

 

Acht maanden lang is hij op de vlucht. Niet één keer heeft hij contact gehad met 

zijn vrouw en kinderen in deze periode die hem iedere avond bezoeken in zijn 

visualisatie. Eindelijk komt hij naar Nederland waar hij opgevangen wordt door 

zijn lotgenoten. Twee maanden later komen zijn vrouw en kinderen aan in 

Nederland. Hij komt laat aan op het vliegveld. Zijn gezin was al afgehaald door 

zijn vrienden. Wanneer Shero daar aankomt, ziet hij een vrouw en twee kinderen 

rustig slapen. Langzaam doet zij haar ogen open en kijkt hem wazig aan. 

 

  



  

 

 


