Reconstructie

Hoe een nerd
de spil werd van
het Syrische verzet
Bassel is jong,
hip en gek op
internet. Hij
was een spin
in het web van
het vreedzame
verzet in Syrië.
Maar ergens
ging het mis,
met de strijd
en met hem.
door Monique Doppert
illustraties ZenkOne
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O

p een avond in juli, 2011, reden
Bassel en Wasif met een huurauto
richting de Syrische stad Homs. Ze
gingen een pakket ophalen, vermoedelijk uit Libanon. Het grensgebied wemelde al jaren van de
smokkelroutes. Groenten, kleding, drank,
maar ook drugs, wapens en mensen gingen in
grote hoeveelheden de slecht gemarkeerde
grens over. Op sommige plaatsen was het volstrekt onduidelijk waar het ene land ophoudt
en het andere begint.
Bassel en Wasif reden in het holst van de nacht
naar een kruising een paar kilometer voor de
stadsgrens van Homs. Daar parkeerde Bassel
in de berm. Vanonder zijn stoel pakte hij een
lampje dat hij op het dak van de auto plaatste.
Het was stil en de nacht op het platteland was
gitzwart. Na een paar minuten zagen ze eenzelfde lamp flikkeren, tweehonderd meter verderop. Vanuit het donker reed een gele taxi
langzaam naar hen toe en stopte. De bestuurder liet de motor draaien. Twee grote,
gespierde mannen stapten uit. Ze openden de
achterklep en haalden een groot pak uit de
laadbak. Ze wandelden ermee naar Bassel en
Wasif en overhandigden het met de woorden:
‘From God, with victory.’ Een van de bodybuilders maakte grijnzend een V-teken en ze beenden onmiddellijk terug naar hun auto.

Met moeite tilden Bassel en Wasif de loodzware doos in hun auto. Ze reden terug naar
Damascus en vroegen zich af wie die kerels
waren. Libanezen, Syriërs? Later zou Wasif
bedenken dat het hoogstwaarschijnlijk soldaten waren uit de eerste lichting van het Vrije
Syrische leger, de FSA.
Het werd alweer licht toen Bassel en Wasif terug
waren in Damascus. Door de lege straten reden
ze naar hun appartement. Ongezien laadden ze
de doos uit de auto en sjouwden ze het pakket
drie etages omhoog. Binnen sneed Bassel de
doos met een mes open en haalde de buit
tevoorschijn. Notebooks, camera’s, iPads, telefoonopladers die werkten op zonne-energie en
het belangrijkste: zes Thuraya-satelliet
tele
foons. Nu konden ze tenminste echt beginnen
met hun missie: de wereld informeren over de
opstand in hun land.

Pleisterplaats
In 2010, voor het uitbreken van de eerste
straatprotesten in Syrië, verdiende Bassel zijn
geld met het programmeren voor websites. Hij
betrok met een vriend en collega een appartement in het centrum van de stad. Hier wilde hij
zijn droom waarmaken: een open ruimte waar
programmeurs, schrijvers en kunstenaars
konden samenwerken. Bassel doopte het
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verwanten. Trots kondigde hij ook de ‘hackerspace’ aan op de sociale media. Op Twitter vermeldde hij zelfs, nogal onvoorzichtig, het
adres.
Aikilab werd een populaire pleisterplaats voor
creatieve jongeren, mede dankzij de uitzonderlijk goede internetverbinding. Wie in Damas
cus een internetcafé wil beginnen, heeft toestemming nodig van vijf veiligheidsdiensten.
De wachttijd bedraagt minstens anderhalf jaar
en aan papierwerk en smeergeld ben je al
gauw twaalfduizend dollar kwijt. Bassel had
daarentegen zijn snelle en veilige draadloze
3G-verbinding al aangelegd voordat de witte
muurverf in het kantoor was opgedroogd. Als
hem gevraagd werd hoe hij dit zo snel had
geregeld, glimlachte hij en zei: ‘Je kunt beter
niet te veel weten.’
De inlichtingendiensten hielden Bassel in de
gaten. Hij moest regelmatig langs om ‘een
kopje thee te drinken’ op het kantoor van de
Mukhabarat, de gevreesde Syrische geheime
dienst. Die had overal informanten, maar had
weinig kaas gegeten van technologie. Toen ze
lucht kregen van een feest op Aikilab ter gelegenheid van een internationaal Twitterfestival, ontboden ze Bassel weer, zonder thee
ditmaal, en verboden ze het feest ronduit. Na
het uitbreken van de Arabische Lente in 2011
was het regime er nog meer op gespitst om elk
begin van protest de kop in te drukken.

Zachte uitstraling
Toen een jaar later de Syriërs in opstand kwamen tegen het regime van president Bashar alAssad, werd Aikilab een zenuwcentrum van de
protestbeweging. Bassel zat dagenlang achter
zijn notebook, waarop meerdere schermen
openstonden. Ingespannen volgde hij het
nieuws via Twitter, Facebook, Google+ en
YouTube. Hij mailde zijn vrienden en familie
fanatiek de laatste berichten door.
Begin april ontving Bassel een mail van de
Libanese onderzoeksjournalist Francisca, die
voor de BBC in Londen werkte. Via haar contacten in Beiroet was ze bij Bassel terechtgekomen.
Na enkele aftastende mails vroeg ze of hij haar
wilde helpen om een correspondentennetwerk
op te bouwen. Buitenlandse journalisten kregen steeds moeilijker een visum. Internationale
nieuwsorganisaties waren naarstig op zoek
naar betrouwbare contactpersonen.
Zo begon Bassels loopbaan als oorlogsverslaggever. Via Skype en e-mail bracht Francisca
hem de beginselen van filmen en videomon-
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Satellietverbinding

tage bij. Hoe frame je een camerashot? Hoe
werk je met licht en hoe registreer je zo goed
mogelijk het geluid? Ook stuurde ze hem lijsten waarin ze precies omschreef wat voor
shots en scènes ze nodig had. Beelden van ziekenhuizen bijvoorbeeld, en van locaties waar
vluchtelingen verbleven. Dokters en andere
betrokkenen moest hij onherkenbaar in beeld
brengen. Bassel kwam op zijn beurt met allerlei suggesties om bestanden veilig en snel te
comprimeren, op te slaan en te verzenden.
Bassel selecteerde Masur als cameraman.
Ondanks zijn tengere voorkomen en zijn zachte
uitstraling was die voor de duvel niet bang.
Onder alle omstandigheden zou Masur, die een
opleiding journalistiek had afgerond, een vaste
hand behouden. Masur stelde Bassel voor aan
zijn vriend Wasif. Deze filmmaker had een paar
korte poëtische films op zijn naam staan en
was sinds de demonstratie voor de Libische
ambassade volledig in de greep van de revolutie. Bij hun eerste handdruk wist Wasif: dit is
hem. In revolutietijd herkennen vrienden
elkaar snel. Zo intens als bij een verliefdheid
vertrouwden ze elkaar direct en volledig: dit
was iemand met wie je de dood in de ogen kon
kijken.

Dodelijke schietpartij
Veel van Bassels correspondenten waren studenten, scholieren, marktverkopers en automonteurs. Ze hadden meestal geen enkele
journalistieke ervaring maar wel een gezamenlijke wens: iets doen voor de revolutie.
Daarom stelde Bassel een aantal simpele basisregels op. ‘Geen enkel filmpje is jullie leven
waard,’ drukte hij zijn medewerkers op het
hart. ‘En werk altijd alleen, dat is veiliger.’
Een van de eerste gebeurtenissen die Bassel en
zijn reporters vastlegden, was het neerslaan
van de opstand in Daraa. Na de eerste dodelijke
schietpartij bleven de bewoners van de stad de
straat opgaan en de confrontatie met het leger
zoeken. In de begrafenisstoet van de eerste vier
slachtoffers liepen duizenden mannen, vrouwen en kinderen mee. Ondertussen was de alUmarimoskee omgebouwd tot actiecentrum en
eerstehulppost waar dokters en verpleegsters
vrijwillig gewonde demonstranten behandelden. Het leger zou toch geen moskee aanvallen?
Eind maart bestormden veiligheidsdiensten de
moskee toch. Op de binnenplaats verdedigden
zo’n zestig mensen zich met stenen en stokken.
De veiligheidsagenten schoten direct met
scherp. Er vielen acht doden.

Bassels journalisten hadden moeite om filmpjes en ander materiaal vanuit de belegerde
stad Daraa naar Damascus te krijgen. Allereerst
waren er technische problemen. De elektriciteit viel om de haverklap uit en het omzetten
van bestanden duurde eindeloos.
Niet alleen de techniek haperde. Er waren ook
logistieke problemen: hoe kregen ze deze
geheugenschijf of die correspondent van A
naar B? Wat als een auto er niet op tijd was?
Had echt niemand eraan gedacht om reservebatterijen mee te nemen? Was de weg naar
Suwayda veilig? Wie kon dat weten en was die
ook te vertrouwen? En waar sliepen ze vanavond? Als een correspondent onbereikbaar
was, hoorde hij dan even zijn mobiel niet, was
zijn batterij leeg of was er iets ernstigs aan de
hand?
Bassel, cameraman Masur en regisseur Wasif
bezochten ook steden als Homs, Hama en
Aleppo, waar de revolutie intussen eveneens
was losgebarsten. Meestal reisden ze met de
bus, zonder tas of rugzak, en met hun camera’s, geheugenschijven en usb-sticks in hun jas
en broekzakken. Bij een straatcontrole verstopten ze de spullen in een prullenbak of tussen
de zittingen van de bus. Eén keer ging het mis
en waren ze gedwongen hun apparatuur weg
te gooien in de struiken langs de weg. Maar ze
leerden snel en werden steeds bedrevener in
het om de tuin leiden van de vijand. Ze naaiden
camera’s in de naden van hun kleding of verstopten ze in hun horloge, pet of bril, of in de
achteruitkijkspiegels van hun auto.
Hoe belangrijk dit soort voorzorgsmaatregelen waren, bleek toen correspondent Abou in
Daraa een reportage maakte die later werd uitgezonden door de BBC. Ontspannen filmde hij
een colonne auto’s en brommers die kalm de
stad uitreed om in het volgende dorp boodschappen te gaan doen. Toen de bestuurders
een controlepost tegenkwamen, zwaaiden ze
lachend met hun mobiele telefoons naar de
veiligheidsagenten, en riepen: ‘Onze wapens
zijn onze camera’s!’ Hierop trokken de agenten

‘Geen enkel filmpje
is jullie leven
waard,’ drukte hij
ze op het hart
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hun wapens en schoten zonder waarschuwing
met scherp. Ze troffen meerdere mannen,
onder wie een vriend van Abou. Het laatste
shot toont zijn sandalen terwijl hij op de grond
valt.
Wekelijks ontving Bassel tientallen van dit
soort filmpjes van zijn jonge (en vrijwel allemaal mannelijke) correspondenten. De beeldkwaliteit van de opnamen was vaak redelijk, het
geluid matig tot beroerd. Met Masur maakte
Bassel een eerste selectie. Vervolgens zette
Masur de verhaallijn op, terwijl Bassel een ruwe
montage maakte en het materiaal verstuurde
naar dataservers zodat het veilig in de Cloud
stond. Daarvandaan kon hij de beelden doorsturen naar internationale nieuwsorganisaties als
de BBC, Al Jazeera en Al Arabiya. Voor Bassel was
de computer een verlengde van zijn lichaam. Hij
was vrijwel continu in de weer met meerdere
notebooks, telefoons en tablets en was bijna
altijd online. Per uur stelde hij zijn overzicht bij
en maakte hij nuchtere berekeningen: wie was
waar, en wat was de volgende stap?

Hij zag hij er
steeds meer uit
als een hardcore
activist
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Bassel had in Libanon voor het eerst een persoonlijke ontmoeting met Francisca, de journaliste van de BBC. Ze bleek een stoere tante
die rookte, dronk en vloekte als een ketter. Ze
gaf hem een nieuwe lijst van scènes die de BBC
wilde hebben. Een groot probleem was het
transport van het materiaal. Hoe kreeg hij de
relatief grote videobestanden ongemerkt het
land uit? Met een schijf of geheugenstick op
zak rondlopen was gevaarlijk en verzending
via internet duurde vaak uren en was dus
uiterst riskant. De beste en veiligste optie, zei
Francisca, was ze te verzenden via een satellietverbinding. Maar hoe kwam je in Syrië aan een
satelliettelefoon? Het werd geregeld en enkele
weken later, op een avond in juli 2011, reden
Bassel en Wasif in dus richting Homs om hun
pakketje op te halen.

Schietschijf
Nu beschikten Bassel en zijn correspondenten
eindelijk over satelliettelefoons. Maar de veiligheidsdiensten hadden apparatuur waarmee
ze satellietsignalen konden traceren en dus de
positie van de gebruiker konden bepalen.
Daarmee reden ze door wijken waarvan ze vermoedden dat er zich activisten of journalisten
bevonden. Het was daarom zaak dat de gebruiker slechts kort verbinding maakte met de
satelliet. ‘Blijf niet langer in de lucht dan strikt
noodzakelijk want ze kunnen het zien en
weten je te vinden,’ drukte Bassel de anderen
op het hart. ‘Gebruik deze telefoon alleen voor
ultrakorte gesprekken of om snel je bericht of
bestand te versturen. Je moet op een hoog
punt staan maar pas op voor sluipschutters als
je het dak opgaat. En blijf bewegen met die
telefoon. Houd – ook als hij uitstaat – de telefoon niet te lang op één locatie.’
Bassel vertelde het keer op keer en overal – in
Damascus, Homs, Hama en Daraa – om te
voorkomen dat zijn mensen zichzelf met satelliettelefoons tot schietschijf maakten. Het niet
naleven van deze instructies zou enkele journalisten later inderdaad fataal worden.

Geruchten en speculaties
In augustus 2011 vielen veiligheidsagenten
het kantoor van Aikilab binnen. Er was niemand aanwezig. Ze forceerden de deur en
namen alle computers en apparatuur mee.
Bassel sloot het kantoor. Er volgde een stortvloed aan geruchten en speculaties. Het was al
de tweede keer dat Bassel zo de dans was ontsprongen. Had hij dan toch een bijzonder contact binnen de inlichtingendienst? En had hij
daaraan ook zijn snelle internetverbinding te
danken?
Bassel zelf dook onder. Met alleen zijn notebook en telefoon in zijn rugzak logeerde hij nu

eens hier en dan weer daar. Zelfs een koelbloedige systeemdenker als Bassel had moeite de
situatie te overzien. In zijn contacten met
andere activisten werd hij nog voorzichtiger.
Om minder op te vallen organiseerde Bassel
zijn vergaderingen meestal bij iemand thuis.
Ze kwamen bij elkaar met hooguit drie tot vijf
mensen. Hoe groter de groep, hoe groter het
risico. Daarom deelden ze ook niet alle informatie met iedereen, maar opereerden ze
gelaagd, als een piramide. In de top deelde
Bassel sleutelinformatie met Masur en Wasif,
revolutievrienden die hij honderd procent vertrouwde. De middelste laag was voor zijn persoonlijke netwerk en de onderste laag bestond
uit gelijkgestemden.
Als onbekende activisten informatie met hem
wilden delen, gebeurde dat via tussenpersonen zodat ze Bassel niet leerden kennen.
Sinds hij ondergronds opereerde, zag hij er
steeds meer uit als een hardcore activist. Zijn
colbertje had hij ingeruild voor een sweatshirt
met capuchon. Hij had zijn hoofd kaalgeschoren en droeg een oorringetje en een ketting.
Ook verdiepte Bassel zich in geweldloos verzet
en citeerde hij Gandhi. Zijn posts op Facebook
en Twitter schreef hij steeds vaker in het
Arabisch. Net als veel andere Syriërs deden de
emoties hem teruggrijpen naar zijn moedertaal.

Seksuele revolutie
Eind augustus reisde Bassel voor de derde keer
naar Beiroet om Francisca te ontmoeten. Hij
had een geheugenschijf bij zich met daarop de
filmpjes die waren gemaakt door het correspondentennetwerk en nam daarmee een
groot risico. Francisca complimenteerde hem;
het was materiaal van hoge kwaliteit. Alleen
de beelden van een stapel lijken en van baby’s
zonder hoofd waren onbruikbaar voor uitzending op de westerse televisie, zei ze. Bassel
grapte dat hij de lichamen de volgende keer
met bloemen zou overdekken.
Toch was het zelfs in de revolutiezomer van
2011 niet allemaal kommer en kwel in
Damascus. Integendeel, vaak heerste er juist
een vrije, uitgelaten sfeer. Een serieuze vergadering of bijeenkomst kon uitmonden in dans
en muziek. Veel activisten bleven vanwege de
onveiligheid op straat bij elkaar overnachten;
ze vreeën en experimenteerden met relaties.
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In oktober raakte een
sluipschutter Bassel toen hij
heimelijk zijn vader bezocht

In het kielzog van de volksopstand volgde in Syrië een bescheiden
seksuele revolutie.
Bassel, zijn nieuwe verloofde, een mensenrechtenactiviste, en
vriend Masur verbleven enige tijd in het huis van een theaterregisseur met geld. Het was er vaak feest, maar overdag zetten zij hun
verzetsactiviteiten voort. In oktober raakte een sluipschutter Bassel
toen hij heimelijk zijn vader bezocht. Hij twitterde: ‘Ik heb een kogel
in mijn rechterhand, met dank aan het Syrische leger. De dokter
zegt dat ik een tijdje niet zou moeten werken, maar ik voel de noodzaak om te werken nu nog meer.’
Maar toen de winter inviel verloor het verzet zijn momentum.
Wapens stroomden het land binnen en de opstand sloeg om in een
burgeroorlog vol religieuze en sektarische tegenstellingen.
Ieder mens heeft zijn breekpunt. Bassel raakte ontgoocheld en werd
cynisch over de vele vrienden die naar het buitenland uitweken:
activism is another word for crap, at least in #Syria, real people who die
each day or loose their families don’t talk about what they do
(16.24 uur, 31 januari 2012)
glad that real people on the ground (protesters, real protest organizers)
understand how activists should not be part of a new #Syria
(16.31, 31 januari 2012)
Bassel had nog sporadisch contact met Francisca van de BBC. Hij, de
veelzijdige en speelse netwerker, besloot dat de sociale media hem te
veel afleidden. Het kan ook zijn dat hij genoeg kreeg van zijn eigen sarcasme. Of dat hij wist dat de veiligheidsdiensten sociale media steeds
slimmer controleerden. Dat hij in relatieve vrijheid kon opereren, nog
steeds het land in en uit kon reizen, was opmerkelijk. Het leidde tot
nieuwe speculaties, die werden aangewakkerd door een nieuwe,
moeilijk verklaarbare ontsnapping aan arrestatie bij een inval. Was
Bassel getipt? En wat stond daar tegenover? Het was een raadsel.
Op 15 maart 2012 werd hij dan toch gearresteerd, op straat, op weg
naar een afspraak. Hij zat twee maanden in het beruchte detentiecentrum Kafir Sousseh. Nu zit hij al weer negentien maanden in de
Adra-gevangenis. Daar wordt niet gemarteld, maar er is geen computer, laat staan internet. n
Monique Doppert werkt voor een ontwikkelingsorganisatie. Zij heeft
Bassel vanaf 2009 verschillende keren ontmoet in Libanon en Syrië en
met hem samengewerkt. Na het begin van de opstand werd het contact
onmogelijk. Doppert heeft dit verhaal geschreven op basis van talloze
gesprekken met Bassels vrienden, collega’s, familie en zijn verloofde, die
inmiddels zijn vrouw is. Alle namen zijn om veiligheidsredenen
veranderd. Bassel wilde wel dat zijn echte voornaam in het artikel wordt
gebruikt. De eerste versie is eerder dit jaar de gevangenis in gesmokkeld
zodat Bassel die kon lezen. Hij wist zijn commentaar ook weer naar
buiten te smokkelen.
Dit verhaal is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds
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