
24 februari - 03 maart 2012 : een observatie reis naar Syrië

deel 1

door Kris Janssen 

Damascus, 25-02-2012

Vrijdag 24 februari, de dag dat de zogenaamde "Vrienden van Syrië" conferentie werd 
gehouden in Tunis, landde ik 's avonds laat op  de luchthaven van Damascus. De paspoort 
controle verliep snel en zonder complicaties. Afgaande op  de beelden die ik op  televisie 
had gezien over Syrië voor mijn vertrek, had ik verwacht aan te komen in een 
oorlogszone. Maar niets van dat. Geen tanks of geschut op  de weg van het vliegveld naar 
het centrum van de stad. Zelfs geen enkele wegversperring. 

De volgende ochtend, zaterdag 25 februari, maakte ik een lange wandeling in de oude 
stad en bezocht de levendige soeks en de wijken rondom de historische Omajjaden 
moskee. En ja... daar zie ik een politieagent. Hij is niet op onschuldige burgers aan het  
schieten maar is druk in de weer een beetje orde te brengen in de chaos van het verkeer 
tijdens de ochtendspits. Alles leek rustig en normaal. Mensen zijn op  weg naar hun werk of 
doen hun dagelijkse inkopen. 

De enige geweerschoten die ik opmerk zijn de gaten in het dak van de soek al Hamidiya 
maar die zijn er al sinds 9 mei 1926 toen de Fransen besloten om Damascus te 
bombarderen omdat die ondeugende Syriërs onafhankelijkheid wensten.

Na een ijsje met pistachenoten geconsumeerd te hebben ontmoet ik één van mijn goede 
Syrische vrienden en gaan we naar een café om koffie te drinken en bij te praten. Ik ben 
zeer geïnteresseerd om te horen wat hij te vertellen heeft want, in tegenstelling tot wat 
velen hier denken, praten Syriërs graag over hun land en zijn niet bang om afgeluisterd te 
worden door mannen in donkere maatpakken, een zonnebril op de neus en een 
microfoontje in hun oor. Sommigen kijken echt te veel naar Amerikaanse tv-series. Mijn 
vriend legt geduldig uit dat er inderdaad incidenten zijn geweest in sommige delen van het 
land maar dat het niet gaat over politie of militairen die er op  uit zijn hun medeburgers te 
doden maar om extremisten en buitenlandse huurlingen die hij opportunisten en 
fundamentalisten noemt en die er op  uit zijn chaos en anarchie te creëren door het 
vermoorden van onschuldige mensen. Integendeel. Hij vervolgt dat het leger en de politie 
alles in het werk stelt om de veiligheid en stabiliteit te garanderen en daardoor worden zij 
zelf een doel voor deze extremisten. Duizenden militairen en politieagenten hebben  het 
afgelopen jaar hun leven verloren tijdens bij het uitoefenen van hun taak. 

In deze context vind ik het toch wel eigenaardig wanneer ik sommige media hoor spreken 
over een invasie van het Syrische leger in wijken van de stad Homs. Hoe kan een 
nationaal leger kan zijn eigen land binnenvallen??? Ja, de Amerikanen zijn Irak 
binnengevallen. De NAVO is Libië binnengevallen. Saudi-Arabië heeft zijn troepen  
Bahrein laten binnenvallen. Maar hoe kan het Syrische leger een Syrische stad 
binnenvallen??? Of is neutraliseren van terroristen die raketten en granaten afvuren een 
invasie in de actuele terminologie?

Anderzijds, stel je voor dat het Syrische leger niets onderneemt tegen deze bendes. 
Moeten ze dan machteloos toekijken hoe de zogenaamde "Vrienden van Syrië" een nieuw 
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Afghanistan of Somalië creëren? Of hoe zij de parlementaire republiek die Syrië is 
omvormen naar een staatsvorm volgens Saoedisch model, wetende dat Saudi-Arabië niet 
eens een grondwet heeft omdat dat land is de privé eigendom is van de Koninklijke 
familie? Is het nieuwe Libië misschien een rolmodel waar meisjes zijn niet meer welkom 
aan de universiteiten omdat het hun plicht is om in de keuken te staan en zeker niet in 
aanraking te komen met mannelijke leeftijdgenoten? Is men dan echt zo naïef om te 
denken dat een liberale en geëmancipeerde samenleving als de Syrische zulk een 
terugkeer naar de Middeleeuwen ooit zou accepteren?

Wat het Syrische volk echt nodig heeft is een modern goed werkend democratisch politiek 
systeem met bijbehorende instellingen in functie van de behoeften van deze en 
toekomstige generaties. En het is net dat waar de Syrische regering werk van heeft 
gemaakt. Gedurende de afgelopen twaalf maanden heeft de Syrische overheid een 
intensieve dialoog met de bevolking gevoerd, naar hun hun grieven gepeild en bevraagd 
hoe zij de toekomst zien. Op basis van deze resultaten heeft de regering aan alle 
overheidsinstellingen opdracht gegeven om een model uit te werken dat aan deze 
ambities en verzuchtingen beantwoord. De basis van dit hele proces is een nieuwe 
grondwet waarop een nieuw en democratische Syrië kan worden gebouwd met een 
meerpartijen politiek model, democratische instellingen, een pluralistisch medialandschap 
en de nadruk op het respecteren en naleven van mensenrechten, gender-gelijkheid en 
bescherming van etnische en religieuze minderheden. Een rolmodel voor de Arabische 
wereld en daarbuiten. Zou het kunnen dat bepaalde landen in de regio niet overgelukkig 
zijn met deze ontwikkelingen en daarom Syrië willen vernietigen vooraleer hun eigen 
bevolking vragen begint te stellen en hun niet-verkozen leiders ter verantwoording roept?

De volgende dag, zondag 26 februari 2012, zal het referendum over de nieuwe grondwet 
worden gehouden. Met een opkomst van 57,4% en 89,4% die voor stemden werd de 
nieuwe grondwet aangenomen en op 27 februari is zij per presidentieel decreet in werking 
getreden. 

Kris J
Damascus
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24 februari - 03 maart 2012 : een observatie reis naar Syrië

deel 2

door Kris Janssen

Damascus, 26-02-2012

Zondag 26 februari 2012 werd een historische dag voor Syrië omwille van het nationale 
referendum waarbij het Syrische volk kan zich uitspreken voor of tegen de nieuwe 
grondwet. 

Als het weer een indicatie is van hoe de dag zou worden dan ziet het er al vast positief uit. 
De zon schijnt en de lucht ziet helder blauw. Op weg naar het centrale Sabʼa Bahrat plein 
kom ik groepen jongeren, studenten, ouderen en gezinnen tegen die gaan stemmen. 
Velen van hen dragen T-shirts, sjaals of petjes met de Syrische vlag. Ook hier weer staat 
de vrolijke sfeer in schril contrast met de vele verhalen die wij bij ons op de televisie zien.

Op de brede boulevard die leidt naar het Sabʼa Bahrat plein en op het plein zelf zie ik geen 
gepantserde voertuigen, geen sluipschutters op de daken en geen gewapende soldaten. 
Wanneer ik enkele mensen aanspreek en vraag of zij zich bewust zijn van de verhalen die 
wij dagelijks lezen, maken sommige een grapje. "Oh ja, de politie heeft net duizenden 
mensen gearresteerd. Heb je dat niet gezien?" "We zouden maar al te graag betaald 
worden om hier te komen figureren".

Op het plein zelf is een massa volk bijeen gekomen. Het lijkt allemaal eerder op een 
festival dan een politiek referendum met gezinnen en studenten die zitten te picknicken en 
luide muziek die galmt door luidsprekers. Groepjes jongeren dansen en maken plezier. 

Overal wordt ik uitgenodigd om te gaan zitten en een praatje te slaan. Het valt me op hoe 
politiek bewust deze mensen zijn. Ondanks de feestelijke stemming beseffen ze heel goed 
dat dit het begin van een nieuw tijdperk voor Syrië inluidt.

Iets over de middag ga ik met mijn Syrische vriend naar één van de stembureaus waar hij 
zijn stem gaat uitbrengen. Ik zie een lange rij mensen aanschuiven om hun democratisch 
stemrecht te kunnen uitoefenen. Iets waar de meeste mensen in andere landen van deze 
regio - landen die trouwens de voorhoede nemen bij het bekritiseren van de Syrische 
regering en schaamteloos oproepen om wapens te verstrekken aan de extremisten - 
alleen maar van kunnen dromen.

Ook in het stembureau word ik meermaals aangesproken. De boodschap die zij mij willen 
meegeven om duidelijk te maken bij terugkeer naar België is eenparig. "Alstublieft, zeg 
hen ons met rust te laten". “Waarom denkt iedereen in het Westen ons te moeten vertellen 
wat we moeten doen?” "Dat ze ons toch gewoon met rust laten". "Wij hebben de 
Amerikanen, Britten of Fransen niet nodig om ons te vertellen hoe we ons leven moeten 
organiseren. Dat kunnen we best zelf".

En dan is er iemand die iets heel verstandigs zegt. Dit is geen conflict tussen de regering 
en de oppositie legt hij uit. Sommigen hier zijn regeringsgezind en anderen zijn dan weer 
voor de oppositie. En dat is prima en en net zoals het moet zijn. De nieuwe grondwet staat 
garant voor een pluralistische politiek speelveld en de echte oppositie is van harte welkom 
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om haar boodschap te verkondigen in de Syrische media en op straat en om actief deel te 
nemen aan het politieke leven. Iedereen is ervan overtuigd dat dit de toekomst is en moet 
zijn van het nieuwe Syrië. En dat is net waarom een grote meerderheid van de bevolking 
voorstander is van de nieuwe grondwet. De realiteit is dat sommigen zich dicht bij de 
huidige regering voelen en anderen meer voelen voor het politieke programma van de 
oppositie.

Hij vervolgt zijn verhaal met het benadrukken dat het echte probleem niet de politieke 
oppositie is maar wel de blinde terreur en het geweld van de extremisten die onschuldige 
burgers vermoorden en de infrastructuur vernietigen. Ze zijn erop  uit chaos en angst te 
scheppen. Hun ware doel is om Syrië te ver-Afghaniseren en een samenleving die 
gebouwd is op  een historisch en rijk  cultureel verleden en gekenmerkt wordt door een 
eeuwenoude traditie van respect en vreedzaam samenleven van verschillende religieuze 
en etnische groepen te vernietigen. 

Het bloedvergieten heeft niets te maken met politieke oppositie of democratische rechten 
en vrijheden maar is onderdeel van een terreur- en sabotagecampagne tegen de Syrische 
Staat en het Syrische volk.

Doch, de Syriërs zullen deze moeilijke tijden overwinnen door vast te houden aan hun 
principes en overtuiging dat de toekomst van Syrië alleen kan worden beslist door de 
Syriërs zelf en niet kan worden opgelegd door andere staten die verwikkeld zijn in vieze 
machtsspelletjes.

Kris J
Damascus
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24 februari - 03 maart 2012 : een observatie reis naar Syrië

deel 3

door Kris Janssen

deel 3 : op verkenning in Dar'a

Darʼa, 01-03-2012

Vanaf het Samaria-busstation in de buitenwijken van Damascus duurt de rit naar de 
zuidelijke stad Dar'a, vlakbij de Jordaanse grens, ongeveer twee uur. Ik wilde absoluut 
Dar'a bezoeken om de situatie daar met eigen ogen te zien omdat in deze stad, ongeveer 
een jaar geleden, de problemen begonnen zijn en er een aantal zeer ernstige verhalen zijn 
verschenen in de internationale pers met een beschuldigende vinger naar het Syrische 
leger over het begaan van buitensporig geweld. 

De rit van Damascus naar Dar'a was kalm. Sommige mensen hadden me gewaarschuwd 
dat ik mogelijk een aantal leger-eenheden en tanks zou gestationeerd zien langs deze 
strategische weg maar de eerste en enige wegversperring was bij het binnenrijden van de 
stad waar er zeer vluchtig een blik geworpen werd op mijn paspoort. Een minuut later was 
ik reeds terug op  weg. De stad leek normaal. Geen zware wapens of pantservoertuigen te 
zien. De winkels waren open en de mensen op straat. Zelfs de gebruikelijke verkeersfiles 
waren aanwezig.

Ik bracht een bezoek aan een lokale markt waar ik een praatje sloeg met enkele mensen. 
Ze verzekerden me dat de stad nu grotendeels terug veilig was dankzij de tussenkomst 
van het leger. Er vinden nog wel geïsoleerde incidenten plaats onder de vorm van 
terreuraanslagen maar het leger en de politie heeft de situatie onder controle.

Na een poosje rond te hebben gelopen in de stad bracht ik een bezoek aan de gouverneur 
van Dar'a die me een chronologisch verslag deed van de gebeurtenissen sinds vorig jaar. 
De huidige gouverneur is benoemd in april 2011, een maand na het uitbreken van de 
onlusten,ter vervanging van de vorige gouverneur.

Toen de eerste demonstraties plaatsvonden in Dar'a - maart 2011 - ging het over legitieme 
eisen van gewone mensen die economische en democratische hervormingen vroegen. Op 
dat moment was er geen sprake van terreuraanslagen en was er ook nauwelijks politie 
aanwezig in de stad. De regering ondernam zeer snel actie en ging in op de eisen  van de 
demonstranten. Eén maand na de demonstraties werd zowel de gouverneur als het hoofd 
van de politie vervangen en werd er een open dialoog gehouden tussen de regering en 
vertegenwoordigers uit alle lagen van de bevolking om de problemen te bespreken en op 
te lossen. De hele situatie leek zich te normaliseren.

Maar - helaas - al snel na het plaatsvinden van de dialoog werden de vreedzame 
protesten gekaapt door gewapende bendes en terroristische groepen, misbruik makend 
van de situatie, om hun gewelddadige aanvallen te lanceren en de burgerbevolking te 
gijzelen. Deze bendes vernietigden openbare gebouwen en particuliere eigendommen en 
lanceerden een uiterst gewelddadige campagne waarbij veel slachtoffers vielen.
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Deze bendes zijn grofweg in te delen in 3 categorieën ; Salafisten met inbegrip van 
elementen uit Al-Qaida, extremistische afsplitsingen van de Moslim Broeders en platte 
criminele opportunistische onruststokers. Syrië is echter nooit voorheen geconfronteerd 
geweest met Salafisten of al-Qaeda en, omwille van de nabijheid van Dar'a aan de 
Jordaanse grens, werd het al snel duidelijk dat er een grootschalige infiltratie bezig was 
van buitenlandse jihadisten en huurlingen. We mogen niet uit het oog verliezen dat Syrië  
lange en poreuze grenzen heeft die infiltratie niet al te moeilijk maakt. Hetzelfde zou later 
trouwens gebeuren ook gebeuren in andere grensgebieden van het land.

Absoluut bewijs van de gewelddadige intenties van deze gewapende bendes is de 
terroristische aanval op het plaatselijke justitiepaleis en de regionale kantoren en studioʼs 
van de Syrische radio & televisie. De gebouwen van  de plaatselijke radio & televisie zijn 
gelegen op een heuvel met uitzicht op  de stad. Omwille van deze ligging waren de   
journalisten in staat om de terroristische acties te filmen. Toen de terroristen dit 
realiseerden, bestormden zij het gebouw, staken het in brand, vernietigden alle opnamen 
en plunderden het hele complex. De medewerkers van de radio & televisie moesten 
letterlijk rennen voor hun leven.

Hetzelfde is er gebeurd met een aantal politiebureaus en andere openbare gebouwen. 
Ook het justitiepaleis werd aangevallen en in brand gestoken. Men had het vooral gemunt 
op  de de archieven waar de strafregisters bewaard werden. Niet toevallig natuurlijk maar 
wel een goed voorbereide operatie met als doel alle bewijsmateriaal te vernietigen.

Wat betreft de rol die het leger heeft gespeeld in Darʼa... er zijn veel verhalen verspreid 
over wreedheden die door het leger tegen de burgerbevolking begaan zouden. Heel wat 
van mijn gesprekspartners situeren deze verhalen binnen een propaganda-oorlog die 
tegen Syrië gevoerd wordt. Maar vele getuigenverklaringen schetsen toch een ander en 
veel genuanceerder beeld.

In het begin - bij de eerste vreedzame protesten - was er absoluut geen leger in de stad 
aanwezig. En zelfs de gewone politie was opgedragen geen wapens te dragen om niet te 
provoceren. Het was pas nadat de extremisten de protestbeweging had ingepikt en hun 
gewelddadige campagne ontketenden dat het leger,  op vraag van de bevolking, 
intervenieerde om de orde te herstellen veiligheid terug te brengen.

Onder extreme politieke druk van de Arabische Liga en de internationale gemeenschap op 
de Syrische regering, besloot de regering alle legereenheden uit de stad terug te trekken 
en de opstandelingen maakten onmiddellijk misbruik van dit vacuüm om opnieuw hele 
wijken over te nemen en hun gewelddadige campagne voort te zetten.

Geconfronteerd met deze kritieke situatie kon de Syrische regering niet anders dan in te 
grijpen om de burgerbevolking te beschermen. Het leger ging hierbij erg precies te werk 
om de burgerbevolking niet onnodig in gevaar te brengen. Als gevolg van dit ingrijpen is 
de veiligheid in Dar'a teruggekeerd. 

Kris J
Damascus
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24 februari - 03 maart 2012 : een observatie reis naar Syrië
deel 4

door Kris Janssen

deel 4: de hypocrisie van de oorlog tegen Syrië

Damascus, 03-03-2012

De Syrische natie en het Syrische volk hebben het voorbije jaar een meedogenloze aanval 
te verduren gehad hen opgelegd door een coalitie van neo-koloniale agressors en hun 
Arabische bondgenoten gecorrumpeerd door geld en verblind door politieke ambities.

Niet gehinderd door enige scrupules proberen deze agressors hun opgelegde oorlog te 
verkopen als een humanitaire interventie om het Syrische volk te "redden". Hoe 
schaamtelozer kan het nog? Waarom niet gewoon toegeven dat het werkelijke doel van 
deze aanval de totale vernietiging van Syrië is omwille van haar strategische alliantie met 
Iran, vriendelijke relaties met Hezbollah in Libanon en rol als frontlijnstaat tegen Israel? Is 
Syrië niet steeds het kloppend hart geweest van de pan-Arabische idee? Is Syrië niet het 
enige Arabische land waar de honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen die er 
verblijven over dezelfde rechten beschikken als de Syriërs zelf?  En is het niet Syrië 
geweest die bijna twee  miljoen Iraakse vluchtelingen heeft opgenomen op het hoogtepunt 
van de crisis in dat land? Dit terwijl Syrië zelf over erg beperkte middelen beschikt en niet 
kan profiteren van een onuitputtelijke stroom petro-dollars zoals sommige andere 
Arabische landen dit wel kunnen? 

En laat ons nu even stilstaan bij wat deze zogenaamde “humanitaire” interventie inhoudt : 
het bewapenen van extremisten en huurlingen om terreur te verspreiden en onschuldige 
burgers  te vermoorden, het vernietigen van de infrastructuur en daarmee de 
burgerbevolking afsnijden van  basisvoorzieningen zoals elektriciteit en brandstof en het 
opleggen van een wurgend regime van economische sancties om de economie te 
ondermijnen 

Met een ongekend cynisme krijgen Arabische bondgenoten van het Westen zoals Saoedi-
Arabië en Qatar een podium om Syrië de les te lezen over democratie en mensenrechten. 
Ik denk niet dat deze twee Staten hier een voortrekkersrol spelen. 

Waar waren deze Arabische Staten die nu de mond vol hebben van solidariteit en 
mensenrechten gedurende de voorbije halve eeuw toen het Palestijnse volk hen nodig 
had?

En heeft een hoog ontwikkelde samenleving als de Syrische, gebouwd op  een 
eeuwenoude culturele traditie, wel nood aan democratie met een “American flavour” na 
het aanschouwen van andere "humanitaire" interventies in Irak, Afghanistan of Libië om er 
maar enkele te noemen?

Is het niet aan het Syrische volk zelf om te beslissen over haar toekomst, los van elke 
vorm van buitenlandse inmenging, door het verder gaan op de huidige weg van 
diepgaande politieke hervormingen?

Kris J
Damascus
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