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‘Layla M.’ is de nieuwste film van prijswinnende 
filmmaker Mijke de Jong (‘Broos’, ‘Bluebird’). Samen 
met echtgenoot Jan Eilander schreef ze het script voor 
deze diepgaande karakterstudie. Hoe komt het toch 
dat een vlot en intelligent (Marokkaans-Nederlands) 
meisje (uit Amsterdam-West) luistert naar de roep uit 
Syrië? Kun je sympathie opbrengen voor iemand die 
het pad van radicale islam kiest? 
De Nederlandse Layla is geboren in Amsterdam waar 
ze samen met ouders, oma en broer woont. Als 
overtuigde moslima is ze enorm gevoelig voor elke 
vorm van racisme waarmee ze wordt geconfronteerd. 
Ze belijdt haar geloof op een idealistische manier en 
schrijft zichzelf tal van regels voor. Die haalt ze van 

het internet of uit de Koran, of neemt ze over van vrienden.  
Thuis heeft ze hier vaak discussies over. Haar ouders, die in hun ogen een balans 
gevonden hebben tussen de vrije Nederlandse cultuur en hun geloof, trachten 
zich te verzetten tegen hun langzaamaan radicaliserende dochter. Layla vindt 
geen begrip meer bij hen en sluit zich -tegen hun wil en tot hun schrik en 
ergernis- aan bij een groep jonge moslims. Wanneer ze de charismatische Abdel 
ontmoet, kiest ze ervoor zijn pad te volgen. Ze trouwt met hem en trekt met 
hem naar het Midden-Oosten, waar al snel blijkt dat niets is wat ze ervan had 
verwacht. 
‘Layla M.’ maakt radicalisering tot een toegankelijker onderwerp. We krijgen een 
geloofwaardig beeld van hoe iemand terrorist wordt, een proces dat in niet 
geringe mate gelinkt is aan westerse discriminatie en pesterijen. Natuurtalent 
Nora El Koussour is een levensecht meisje met een soort passie die niet 
thuishoort in een door mannen gedomineerde wereld. 

Aangrijpend en vooral zeer actueel taboedoorbrekend drama 
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