
Samira
Samira Matti AlJazrawi was een bloedmooi meisje uit Irak. “Bert is getrouwd met een prinses uit 
Bagdad” zei mijn moeder altijd als ik vroeg naar mijn onbekende oom. Toen de net afgestudeerde 
Bert een baan met internationale allure had gevonden in Genève waren ze elkaar tegengekomen. 
Het verhaal van Samira s te mooi om niet te vertellen.

Samira studeerde mode in Genève. Dat was best bijzonder voor een meisje uit Bagdad. Ze kwam uit
Bagdad maar was niet zoals je zult verwachten islamitisch, ze was christelijk grootgebracht Ze 
vertelde me dat in Bagdad mensen van alle religies  broederlijk met elkaar omgingen. Haar vader 
was eigenlijk Armeens. In de tijd van de gruwelijke pogroms in de 20-ger  jaren moest hij vluchten 
met vrouw en 9 kinderen. Door de vervolging verloor hij zijn hele gezin.. Niet alle Turken stonden 
de Armeniërs naar het leven; een goede vriend hielp hem de rivier te bereiken die hij moest 
overzwemmen naar de vrijheid.
Berooid is de man een nieuw leven begonnen. Bewonderenswaardig. Zonder geld, zonder 
talenkennis, nooit naar school geweest en analfabeet. Hij was kleermaker van beroep en werkte als 
een paard en stichtte een nieuw gezin. Zakelijk gezien moet de man een genie geweest zijn denk ik. 
Alle kinderen zowel de jongens als de meisjes kregen de kans om te leren te studeren en ze hebben 
het zonder uitzondering ver geschopt. Het was een hechte familie. Niettemin viel de aankondiging 
van de liefde die was opgebloeid tussen Samira en een Hollandse jongen niet meteen in goede 
aarde.
Haar broer die ook in Genève studeerde was de eerste die zich verzette maar Bert en Samira waren 
niet van hun stuk te brengen en nadat Bert zich in Bagdad in het hol van de leeuw presenteerde 



kwam de toestemming toch.

Haar vader Matti Al- Jazrawi,had zichzelf gezworen dat hij, een christen, uiteindelijk zijn sterfbed 
in een christelijk land wilde voorbereiden. Toen hij genoeg gespaard had om een huis te laten 
bouwen in Libanon en hij met een van zijn zoons ging kijken kreeg hij een beroerte.  Het ging zo 
slecht dat er een priester werd geroepen voor de laatste sacramenten. De zieke kon niet meer 
spreken maar toen de priester zijn bed naderde zagen de omstanders dat er iets opmerkelijks 
gebeurde in het gelaat van zowel de stervende als van de priester.
Na het overlijden hoorden ze het ongelofelijke: 
Jullie vader heb ik eerder gekend; ik was de priester die zijn eerste huwelijk in Turkije inzegende.

Mijn tante was intussen al getrouwd. Met Bert verhuisde ze naar de VS. Werkend bij general motors
on de tijd van de rassenonlusten in de zestiger jaren in Amerika bezochten ze zelfs de uitbundige 
kerkdiensten van  de zwarte bevolking. De werkgever was daar niet blij mee. Het was onwenselijk 
en bovendien werd het als gevaarlijk beschouwd. Mijn oom en tante zeiden dat ze alleen maar heel 
gastvrijheid hadden ervaren. Ook al kwam Bert van Nijenrode, hij had toch ook trekjes van de 
Hollandse hippies. 

Hij maakte carrière, na de uitbuiting van zijn studiebeurs aan Harvard university in Wisconsin 
werkte hij voor de VN in het midden-oosten voor de firma Du Pont ging hij naar Genève Delaware 
en Chicago  hij een aanstelling bij de VN naar vele landen gezonden De talenkennis van Samira zal 
hem daarbij geholpen hebben. Zij sprak Engels, Arabisch, Turks Frans en Nederlands. Maar 
uiteindelijk begon zijn geweten te klagen Hij kon geen voldoening meer vinden in het doen van de 
vele (meestal loze) beloftes aan de bevolking van landen waar hij verbleef. De rapporten die met 
veel zorg werden opgesteld verdwenen te vaak onderin een bureaula. Hij brak zijn carrière af.
Het zou nog vele jaren duren voor ik mijn oom leerde kennen, Oom Bert en tante Samira
Wat nu?
Gespaarde gelden uit de goed betaalde banen boden de gelegenheid om na  te denken.
Met twee in de VS geadopteerde kinderen besloot Bert alles wat hij op Nijenrode had geleerd 
aangaande handel drijven in de praktijk te brengen. “Ik had nog nooit iets verkocht, en dat moest ik 
toch kunnen.” 

Ze kochten een ruïne in de Provence en Bert naam een baan aan on encyclopedieën te verkopen 
door persoonlijk bij de mensen aan te bellen. Het ging hem heel goed af, hij was een aimabele 
prater. Een aardje naar zijn vaartje. In de vrije uren werden gedurende vele jaren van de bouwval 
iets moois gemaakt.
Hij verhuurde vakantieappartementen 

Het duurde tot 1988, toen ik zelf net een dochter gekregen had  voor hij zijn zus weer opzocht, 
“terugvond” zoals hij dat zei. Ik weet niet wat ik ervan moet geloven; ik leerde een aardige gulle en 
gastvrije oom e tante kennen maar mijn moeder spreidde een wantrouwen tentoon. Misschien moet 
ik het vooral zien als een enorme kwetsuur.

Het was 1988, ik was net moeder geworden toen ik voor het eerst contact kreeg met mijn oom. Het 
was via een briefje aan zijn zus. Nu lees ik brieven waarin hij de langdurige verwijdering ook 
toeschrijft aan de enorme fysieke afstanden. Maar ik begrijp wel dat mijn moeder dat erg 
ongeloofwaardig vond aangezien haar halfbroertje toch zijn hele leven naar verre oorden was 
gereisd.

Het contact gelegd werd het ook verstevigd, maar het bracht mijn oom niet dichter bij zijn zus.
Het diepe wantrouwen loste niet op. Toch zijn alle brieven van en naar Bert bewaard gebleven. In 
een van de brieven lees ik een ontroerende passage.



De verloren halfbroer,……..  mijn oom Bert

Bert schrijft 8 augustus 1988

Mijn lieve zusje Lili,
Dit is de honderdste brief die ik je schrijf! 99 in gedachten, en deze op 
papier! Ik denk aan je elke dag, je foto staat op mijn bureau, ik ben zo blij, 
zo geroerd mijn zusje ontdekt te hebben. En in plaats van een lelijke Lili een 
image ut de overleverng in het verleden, vond ik een femme charmante, artistique
ca je le savais bien sur!) intellectuelle, fascinante, stimulante, une femme. 
Merveilleuse et belle!
I love to look at your picture and wished you were here. Het leven is hier alle 
talen doorelkaar.
Tante Annie is mijn pleegmoeder sinds mijn moeder Gré naar Suriname vertrok in 
1954.
Weet je Lili, ik dacht altijd dat mijn jeugd rot was wat de familie betreft maar
nadat ik naar jou geluisterd had, vind ik mijn jeugd in vergelijking gelukkig!
Geen wonder dat je zo wantrouwig werd. I am glad you let me in! Die 
woensdagmiddag in juni, toen je mij vroeg op de buitengang mijn hoofd te draaien
om onze familietrekken te herkennen.
Mijn hoofd duizelde ook hoor Vooral toen ik je zag zitten vlak naast jouw 
prachtig portret van Papa. Jullie twee naast elkaar en ik erbij. Paps met zijn 2
kinders. Lili en Bert. Bertje in 1940 die bezorgd was dat zijn zusje nooit meer 
haar oogjes zou opendoen … ik was ontroerd net als jij Lili
Jammer dat je ophield met schilderen. Ik begrijp niet zo goed waarom. Je kan 
hier prachtige schilderingen doen in de heldere, zuivere air de >Provence van 
van Gogh!
Wanneer kom je Lili Deze maand? Begin September? 
Ik was zo onder de indruk van ons weerzien dat ik geen puf meer had om je 
kinderen te bezoeken, net als jij maar thuisbleef om de emoties te verwerken.
Judith schrijft dat je 3 kinderen heel verbaasd waren toen je over Bert begon. 
Mijn 3 kinders ook toen ik over Lili begon. Samira keek met grote ogen toen ik 
vertelde dat je niet kon geloven dat ik nog steeds met haar getrouwd ben, en 
gelukkig getrouwd! Wat een verkeerde denkbeelden je van elkaar kunt hebben! Ik 
was verbouwereerd dat jij mij al een losbandige weet-ik-wat indacht, maar why 
not, zo was jij mij ook beschreven door anderen , persoonsvervalsing



In april had hij mijn moeder uitgenodigd voor een verblijf in Frankrijk.
Het was lief bedoeld, daar ben ik zeker van, ik mocht mee. Maar je, dat kon natuurlijk sowieso niet, 
er was geen sprake van dat ik met mijn toen zeer kwetsbare dochtertje op reis zou gaan. Ruim 3 jaar
later maakte ik werkelijk kennis. We woonden in Breukelen en  een bezoek aan Nijenrode was 
natuurlijk goed te combineren met een bezoek aan een zus en een nichtje.
Toen ik mijn oom leerde kennen had ik al twee kinderen, en mijn nichten en neef waren al 
volwassen. Oom Bert verkocht Nederlandse melk aan de Amerikanen die in Marseille en Nice in de
haven lagen. Hij had hen ervan kunnen overtuigen dat Nederlandse melk uit Breuken) veel beter 
was dan Franse melk. Met zijn talenten en ervaringen in diplomatie en handel en economie kreeg 
hij het voorelkaar om verse Hollandse melk, room yoghurt en kaas en chocolademelk te verkopen 
aan het Amerikaanse leger wanneer dat met  het schip de USS Eisenhouwer  in Cannes in de haven 
lag Dat is hij tot in lengte van jaren blijven doen.
Andere inkomsten haalde hij uit de verhuur van een deel van zijn huis aan toeristen, aan vrienden 
uit Amerika en Europa uit zijn grote netwerk en verbouwde druiven. Hij zette zelfs een soort 
kunstboeken antiquariaat op. 
Boeken.. een terugkerend fenomeen in mijn stamboom.

Nadat  ze zich ermee verzoend hadden dat ze geen kinderen van eigen makelij op de wereld 
zouden zetten, diende zich onverwachte een dochter aan..

Enkele keren nog heeft Bert zijn 
zus nog bezocht. Jaarlijks 
bezocht hij zijn pleegmoeder in 
Bergen op Zoom “tante Annie” 
Als ik dit schrijf is zij levend 104
en is mijn oom al een jaar 
begraven. Ik heb het altijd 
betreurd dat mijn moeder niet 
mee wilde naar Frankrijk. In veel
opzichten leken ze op elkaar 
(boeken, taal, schrijven kunst) 
ondanks de gescheiden jeugd. 
Beiden hadden veel van mijn 
grootvader weg. Niet de lengte. 
Mijn moeder was groot, mijn opa
en Bert waren klein.
Heel jammer dat mijn moeder 
hem niet meer toeliet in haar 
leven. Ik stelde gaandeweg vast 
dat ze in karakter veel 
overeenkomsten hadden.

    



 A lot of my worries about Bert had disappeared when we saw you, Samira, the first time shortly in 
Genève. But when we saw now how good it is between you and Bert I felt better and better and you 
can’t imagine how beautiful it is for us that you both felt happy in the little house and that you both 
were tellement gentil pour nous…

     Remember the fire (frying the fish in the cave), Bert laughing and Samira’s perseverance in the 
smoke, the relief when we saw you both back in bad weather safely after the trip for dancing!  
Remember Bert who looks so happy and who is such a safe and careful driver- not only in the car! 

     What about Samira? I can only repeat: “Bert, you have a very, very great treasure and we are so 
happy that you know it.”

Our cultural life.

     On Saturday 15 October, I took Samira, Kari, Laila, Valentina, Jelle, an Egyptian girl Nimi and 
Chandore to a beautiful show of the Russian Semoyev ballet. We had seen several Eastern European
folk dancing shows, all very nice. Sometimes I took Busa to the movies and I remember Alfred 
Hitchcock’s Vertigo with James Stewart and Kim Novak, we were so scared, we looked under our 
bed if there was anyone hiding!

     One night we saw Ben Hur, a long movie, and when we reached home late we could not believe 
our eyes; there were at least fifty people there, playing guitars and mandolins, singing, drinking our 
wine! Somebody had invited the traditionally dressed Tuna singers and players of a Spanish 
University to come to Tortilla Flat after their concert! Well, we felt in a way honoured to receive a 
whole orchestra in our home and joined the party!

     Another memorable concert was in the Geneva’s Victoria Hall, named after the Queen of 
England, where I took Samira to listen to my beloved Don Cossack men’s choir directed by Serge 
Jarrof. I loved the quality of their tenors and baritones and especially the depth and resonance of 
their low basses that I tried to imitate when I played their records in Madison, Wisconsin.

     We also went there to listen to a very exciting concert of the American folk group “The New 
Lost City Ramblers”, with Mike Seeger, John Cohen, Tom Paley… Little did we know that we 
would entertain them in our house in Arden, Delaware five years later! And that Tracy Schwarz 
would give me his Appalachian autoharp that I played so much!

     It became my favourite old time string band and for years Samira sang with me their songs of 
The Battleship of Maine, The Banks of the Ohio, I’ll roll in my Sweet Baby’s Arms, Sal got a 
Meatskin hid away, Tree men went a-hunting, Fly around my pretty little Miss….

Brother Hikmat comes.

            And three weeks later we received a letter from Samira’s elder sister Janet who was studying
economics at the American University of Beirut. She wrote our letter led to intense family 
discussions in Baghdad and that John and Mummy were “not enthusiastic”: they did not know me 
and I was not Roman Catholic. Then Samira would be far away. And we were very young and 
would not know what we were doing. They knew Europeans divorce frequently. It was decided they
would send Samira’s elder engineer brother Hikmat to bring Samira home…

     At first, we panicked. Samira told me this was serious as it happened before. When Janet wanted 
to get engaged in London a few years earlier, Hikmat was sent to bring her back. He traced her and 
her Iraqi lover all the way to Wien in Austria and put her on a plane to Baghdad… 



     But then Samira made her firm decision: if my family says NO, I won’t listen and will get 
engaged to my Bertuny as soon as possible. Let Hikmat first get to know Bert. If he does not like 
Bert and convinces me that I should not marry him, for good reasons, then I could go back home. 
But if he likes Bert and agrees with us I will stay with Bert. I am in Switzerland and over 21 years 
and he cannot force me.

     I discussed this with my boss Charley Stein. Charley loved us both, we invited him often for 
supper to Tortilla Flat and he was like a father to us. He told me I could take off from work the 
moment Hikmat would arrive and spend all my time with him, as long as needed.

     Four days after we received Janet’s letter, Samira telephoned me in my office on Friday 
afternoon, 28 October: “Bert, Hikmat is here!!!” Charley exclaimed “Bert, drop everything and 
run!”

     I immediately liked Hikmat and we entertained him for a week or more. We toured him around 
in valleys and mountains, even up to the Grande Dixance, in Hérémence in the Valais, the highest 
and most massive dam in Europe. He drove our Chevrolet expertly over the slippery snow roads 
and we had a very happy time together and laughing with our friends Chandore and Marianne.

     I remember we stopped at a bistrot for a bite and were served Swiss thin slices of 
Bündnerfleisch, dried beef from Graubünden with bread. They loved it. When it was almost 
finished, I remarked that the horsemeat was so good. Hikmat and Samira stopped eating instantly. 
And laughed about my joke for years! 

     When Hikmat left for Germany he fully supported our planned marriage so we thought all would
be solved now happily. Samira was so immensely relieved and so was I of course. She wrote to 
tante Anni how I had changed, I drank only milk and fruit juices and a glass wine the weekends, 
“could you believe it !!” and “every night he reads a book for me and at half past ten we go to bed, 
he is really a very good boy !”

Waiting for the family response from Baghdad.

     On 1 November, tante Anni wrote us that they understood the worries of Samira’s family very 
well, particularly of her mother: “can a real union exist between my daughter and the boy from 
another people, even not from her church? Can they love the same things with such a different 
background? She knows, Samira will not only leave her land and her family and all the softness and
goodness and natural help of this family. It will be much more; she has to make something new of 
her life without direct help from home. 

     But during the week in La Garde Freinet we felt also very clearly: marriage means for Samira 
that she will give herself and all the richness of her heart to Bert. And Samira, you don’t love Bert 
because he is the ideal husband but just because he is Bert. That is much more. And Bert, we see 
that you became the real Bert again. We hope so, Samira that your brother can understand and help 
you.”

     On 3 November, tante Anni wrote that “Samira is zo’n ongeloofelijk lief meisje, such an 
unbelievable lovely girl, for you and for us…. Bert, try all you can to prevent a breach with her 
family.”  

     We wrote four letters to our family in Baghdad. No answers. But the family had told Hikmat that
they sent him to bring Samira home and not to have his opinion! And so on Tuesday 22 November, 



Hikmat returned and we celebrated his 29th birthday that day. He said that John is inclined to say 
no. But that he has no right to do this to Samira. We should have lots of difficulties, backgrounds, 
cultures, manners are all so completely different. Religion is secondary.

 But… he does not know me. I think the opposite. Differences may avoid troubles, makes us feel 
together. Samira is so broadminded. We have lots of discussions about religion and we always 
agree.
 John does not want us to engage now. Samira should finish her studies and we will see again next 
summer.
We make a decision.

But we do not want to wait that long. And go through that all again next summer. A decision has to 
be taken now. And we shall take it for him to facilitate things. So we decided to celebrate our 
engagement on 17 December. About our wedding, the only questions now are when and how. And 
Hikmat left satisfied. And alone !

Samira asked for a church wedding. We thought about a Catholic wedding but found it too 
complicated, also because I have not been baptised and we agreed with a Protestant church 
wedding. She only asked more that our children would be baptised. I agreed and we both rejected 
the promises that have to be made for the Catholics so we agreed on Protestant baptisms. For us, no 
problems. 

Tante Anni came for a long weekend early December. We talked about our dream house, with an 
open fireplace, “a nice home for little Berty, a more quiet, private life”.

On 9 December, tante Anni wrote us: “Two o’clock in the afternoon and I think that Samira has 
washed the dishes like I did a moment ago and now she is sewing on her red coat alone in her 
apartment, alone with a lot of thoughts about all what happened since a half year and about the 
future and the decisions that are so important for you both.

And I wished I could be with you, dear Samira and we could talk together. Because I feel close to 
you I wear your bracelets, even if it is not Sunday. Because it means so much for me. And my 
thoughts also go over you and Bert and always with the same wish: that you might get a letter from 
home with good news for your engagement. Then you would be completely happy and your golden 
rings would be on your fingers without any dark.

 When I left you, Samira, I suddenly felt lonely after the beautiful days with you. The travel to 
Holland seemed very long to me. 

Oom Frits was surprised and happy that we were in the church Sunday. Samira, I think you are 
much more real Christian than I am and if there is one person in the whole world who can show 
Bert what Christianity is, that person is you. But Bert is not so far away from spiritual things as he 
tells us, we are sure.”

Our Engagement Party.

I was lucky to get for Samira the apartment right opposite mine in 2 rue Chausse Coqs. There were 
only two apartments on each floor and we were on the third, the top floor. Mine was on the street 
side and the other had a nice balcony looking out on the garden below. I suggested Samira and 
Marianne to share it. We had decorated the walls with Egyptian drawings drawn by a friend and 
many prints stuck on black paper.



I remember the stories Samira was telling us at night, until Marianne and I were on the floor, 
roaring with laughter. Like how she and Kari discovered local delicacies like cheese fondue and 
raclette and bought their first bottle of wine for Iraqi visitors. They heard that aged wine was 
superior but learned their lesson when on a next occasion much later they proudly poured their 
remaining Gianti, which came out in blobs! 

I loved Samira’s knowledge and humour. And people had a hard time to argue with her, she came 
always up with unusual arguments and in the end one agrees that she is right. She had a deep insight
in people.
 We opened the two apartments and it was there that we received our seventy guests for our 
engagement celebration on Saturday 17 December 1960. Among us were the House Members, 
Charley Stein and his American lady friend Helen, my Italian Du Pont colleagues Enricarlo Spolti 
and his wife and Rolf Herzog and Norwegian Wally Hille-Dahl with his Ursy, Iraqi Laila Abbosh 
sang “Autumn leaves”, Buthaynah Zekeria, Mrs Kahtan with Grace and her two sisters, Genevois 
Marcel and Monique Bozzini played “La Corrida” of Gilbert Bécaud on his guitar as did the Swiss 
Leo and Werner and I, Jean-Noël Filippo, Kari….
     
The happy great Surprise !

And the great, the immense surprise, came at the height of the feast at night; two radiogrammes 
were delivered via Radio Suisse…. From Samir in Surbiton and… from Baghdad! Samira 
feverishly opened the last one and read

“CONGRATULATIONS. FAMILY JAZRAWI.
 We cried of happiness and relief and embraced each other and everybody cheered. Samira wrote “I 
was so terribly happy that my tears start falling…”And the only but so important weight on our 
happiness was lifted!!! And the future was ours!! 
                                 
 (Many years later we learned that it was not the family, but our good brother Hikmat that mailed 
the radiogram! We are eternally thankful for that.)

We also received a beautiful Van Gogh card from oom Frits and tante Anni. “We know you love 
each other with your whole heart and that is why we are very, very happy to say: “Dear Samira and 
Bert, we wish your love will always remain the most beautiful thing for you both. God bless you. 
We hope to repeat our wishes when you will be both home soon….”

And so we did. On Tuesday 27 December Samira took the train via Germany to Holland, for the 
first time, to tante Anni and oom Frits in Bergen op Zoom. They longed to spoil her so much, red 
tulips awaited her and the Christmas candles were burning and she could sleep late and was served 
tea in bed!

I followed her on the night train through Germany but I went first to Moeder in Leiden. Samira 
arrived there too by train and we spent a nice lunch and afternoon with them all. This was the first 
time Samira met my family and all were happy. Then we took the train to tante Anni and oom Frits 
and arrived late afternoon on the last day of this memorable year 1960.
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