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Weekendeditie
zaterdag 19 oktober en zondag 20 oktober 2019

ASSAD ZEGEVIERT Soldaten van het Syrische regeringsleger houden foto's van president Bashar al-Assad omhoog in                

H
et was een cartoon
die in Syrië echt niet
kon: president As-
sad stond met vol-
gepakte koffers op
straat en vroeg een
lift aan de Libische
president Moam-

mar Kadhafi, die zich met een jeep uit de
voeten maakte.

Het was maart 2011, en de sterke man-
nen van het Midden-Oosten zagen met
samengeknepen billen aan hoe mensen-
massa’s de straat op trokken om hun
kop te eisen. Ook in Syrië broeide de on-
vrede, en de cartoon van Ali Ferzat was
het laatste duwtje in de rug dat mensen
nodig hadden om naar buiten te gaan en
hardop te zeggen wat niemand vroeger
durfde. Dat het land een democratie
moest worden. Dat Assad weg moest
gaan.  

Ruim acht jaar later zit Assad nog
steeds in zijn paleis in Damascus, en
sinds deze week heeft hij bijna het hele

Na acht jaar oorlog lijkt
Syrië weer terug bij af
Na een woelige week in Syrië heeft president Assad als vanouds de
touwtjes in handen. Met steun van Rusland, dat gretig in het gat sprong
dat de Amerikanen na hun vertrek uit het noorden achterlieten. 
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land weer onder controle. Toen de Ame-
rikaanse troepen zich uit het noorden te-
rugtrokken en Turkije het gebied daarop
binnenviel, vroegen de Koerden hem om
hulp. Liever weer leven onder het Syri-
sche juk dan verpulverd worden door de
Turken. Maar ondertussen zijn er meer
dan een half miljoen mensen dood, en
elf miljoen anderen op de vlucht. De
vraag dringt zich op: is die hele oorlog
dan voor niets geweest?

‘Ja’, zegt oud-Syrië-gezant en Midden-
Oosten-deskundige Nikolaos van Dam
volmondig. ‘Het einde van het Syrische
regime is heel vaak voorspeld, maar dat
was wensdenken. Assad werd sterk on-
derschat.’

Geduld en wreedheid

De Syrische president wist te overleven
dankzij een mengsel van geluk, geduld,
strategisch inzicht en ultieme wreed-
heid. Belangrijk is dat hij altijd de steun
heeft behouden van de elite, die ge-
loofde dat Assad hun beste garantie was

voor veiligheid en privileges. Maar ook
een groot deel van de bevolking bleef
achter hem staan. De opstandelingen, zo
beweerde het regime, waren geweldda-
dige islamisten die de manier van leven
in Syrië bedreigden. Een nachtmerrie
voor minderheden als de alawieten
(waartoe Assad zelf ook behoort), de
christenen en de seculiere soennieten.

Maar ook voor de internationale ge-
meenschap, en om die factor goed te
kunnen uitbuiten, heeft Assad de extre-
misten zelfs tot bloei laten komen. Tien-
duizenden vreedzame demonstranten
verdwenen in de kerkers van het regime,
en degenen die er levend uitkwamen,
vertrokken naar het buitenland of radi-
caliseerden. 

Ondertussen werden jihadisten door
Assad uit de gevangenissen vrijgelaten,
in de hoop dat zij de oppositie verder
zouden doen radicaliseren. Het Syrische
leger vocht vooral tegen gematigde re-
bellen, en liet de extremistische milities
ongemoeid. Die gingen elkaar te lijf, met
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Precisie

V
eel oorlog heb ik niet
gevoerd in mijn leven,
maar dat het precisie-
bombardement, de
oorlogshandeling die
argeloze omstanders
ontziet en uitsluitend
het uit te schakelen vij-

andelijke doel treft, lang niet altijd zo precies is als de
oorlogvoerende  partijen willen doen geloven, ver-
moedde ik al enige tijd. Omdat er af en toe een nabe-
staande verhaal komt halen. Of een mensenrechtenor-
ganisatie lijken gaat tellen en er veel te veel aantreft.
Soms duiken er foto’s op van een in puin liggend ge-
bouw dat nog te herkennen is als school of ziekenhuis,
en dan denk je: hé, is dat niet raar?

Zeventig doden en circa honderd gewonden zijn er,
volgens speurwerk van de NOS en NRC Handelsblad, ge-
vallen toen een Nederlandse F-16 in 2015 een bommen-
fabriek in Hawija, Irak, wilde uitschakelen. Het was
niet de bedoeling geweest, van die doden en gewon-
den, het waren vluchtelingen die toevallig in de buurt
waren. Ze hadden pech.

Mogelijk wisten de bommenwerpers niet dat er
mensen in de buurt verbleven. Mogelijk was het getrof-
fen gebied groter dan voorzien. Mogelijk konden ze er
ook niets aan doen; het was oorlog tegen Islamitische
Staat en dan gaan de zaken er nu eenmaal niet altijd
even aangeharkt aan toe.

Omdat het ministerie van Defensie nogal ontwij-
kend doet over de slachtoffers die vallen bij Neder-
landse acties, is het lastig te controleren hoe oorlogen
verlopen die in onze naam worden gevoerd. Een
rechtszaak van RTL Nieuws om gegevens boven water te 

krijgen over de vraag waar en hoe onze munitie doel
treft, liep vorig jaar op niets uit. Het argument dat lan-
den als de VS en het Verenigd Koninkrijk wel openheid
bieden, maakte weinig indruk. Daarom werden de
 zeventig doden van Hawija vrijdag groot nieuws.

De RTL-correspondent in het Midden-Oosten, Olaf
Koens, herinnerde eraan hoe hij anderhalf jaar gele-
den op een luchtmachtbasis in Jordanië aan de Neder-
landse directeur operaties van de Koninklijke Lucht-
macht vroeg naar de gevolgen van de Nederlandse pre-
cisiebombardementen. ‘Allemaal IS-strijders?’ vroeg
de verslaggever over de mensen die met ons belasting-
geld zijn gedood. ‘Allemaal IS-strijders’, antwoordde de
directeur operaties. Altijd lastig, zo’n vraag. Want als
hij ‘Geen idee, misschien zitten er ook wel toevallig
passerende oude vrouwtjes, baby’s en mensen met een
hekel aan IS bij’ had gezegd, was er veel gedoe van ge-
komen en zou hij misschien niet lang meer directeur
operaties zijn.

Een boeiend detail van de berichtgeving vormt een
stuk in NRC over de regels rond schadevergoeding
 wanneer een oorlogvoerende partij per ongeluk een
onschuldige heeft verwond of gedood. In Amerika zijn
daar afspraken over; mensenlevens van onschuldige
omstanders zijn een paar duizend dollar waard. Zo
kreeg een Afghaan 2.500 dollar van de Amerikaanse
overheid ter compensatie voor het per ongeluk dood-
schieten van zijn vrouw in de oorlog tegen de Taliban.
De VS betalen omdat het helpt tegen woede die zich te-
gen de Amerikanen keert: ‘Elke betaalde tweeduizend
dollar in de Irak-oorlog betekende een aanslag minder
in het halfjaar erna’, citeert NRCeen onderzoeker.

Nederland heeft zo’n systeem niet. Wel wordt er on-
derhandeld over schadevergoedingen bij per-ongeluk-
beschietingen. In NRC staat een hallucinant overzicht
van de betalingen die Nederland deed tijdens de
 missie in Afghanistan: 500 dollar voor ‘vrouw en twee
schapen die werden gedood door mortiervuur’. 2.000
dollar voor ‘schade aan quala (een woning) en twee
kinderen dood’. 250 dollar voor ‘ezel die met licht -
granaat is gedood’.

Straks moet dus iemand namens de Nederlandse
staat onderhandelen over de vraag wat die zeventig
 doden en honderd gewonden moeten kosten.

Voor een gedode vrouw 
en twee schapen betaalde
Nederland 500 dollar
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Islamitische Staat als grote winnaar.
Kleuters werden kapotgeschoten, ste-

den omsingeld en uitgehongerd, maar
de wereld greep niet in, ook niet toen er
chemische wapens werden ingezet. Een
jaar na de gifgasaanval in Ghouta voer-
den de VS luchtaanvallen boven Syrië uit,
maar die waren gericht tegen IS. De
angst voor islamisten was groter dan de
walging voor het Syrische regime.

De bondgenoten van Assad gingen
wél ver in hun steun. Iran stuurde eerst
wapens en adviseurs, maar later ook sjii-
tische milities zoals Hezbollah. Toen het
er in 2015 toch slecht begon uit te zien
voor Assad, kwam er hulp van de Russi-
sche luchtmacht. Langzaam maar zeker
kreeg het regime steden als Homs en
Aleppo weer in handen. De enige bolwer-
ken die overeind bleven, waren die van
jihadisten, maar dat klusje werd groten-
deels door de Koerden en de internatio-
nale gemeenschap geklaard.

En nu heeft Assad het noordoosten
van Syrië ook weer in handen – zonder
daarvoor te hebben moeten vechten.
‘Het was geen verrassing’, zegt Syrië-ex-
pert Fabrice Balanche (verbonden aan
de Universiteit van Lyon en The Washing-
ton Institute). ‘De Koerden hadden dit
gebied nooit in handen kunnen houden:

dat is onacceptabel voor Turkije, en ook
de Arabische inwoners, die in het gebied
een grote meerderheid vormen, wilden
de Koerden niet. Zij verwelkomden de
komst van Assads strijders deze week jui-
chend.’

En dat wist Assad maar al te goed, al-
dus Balanche. ‘Hij hoefde alleen maar ge-
duld te hebben. Net zoals de president
ook Idlib, het enige gebied dat nu nog in
handen van rebellen is, op een gegeven
moment zal terugkrijgen.’

Staakt-het-vuren

Deze week betekende ook het einde van
de Amerikaanse invloed in Syrië, hoewel
de VS nog wel die illusie in stand probe-
ren te houden met een deal met  
Erdogan over een vijfdaags staakt-het-
vuren. Het Amerikaanse vertrek is een
klap voor hun status in de hele regio. Een
bondgenoot die je overlevert aan de vij-
and, dat valt ook in het Midden-Oosten
verkeerd, en in Israëlische media vragen
opiniemakers zich zelfs bezorgd af in
hoeverre zij nog op Washington kunnen
rekenen als Iran zijn klauwen naar de
Joodse staat uitslaat.

Rusland, Assads grote bondgenoot,
heeft tijdens deze oorlog juist punten
gewonnen, zowel wat betreft invloed als

status. Nadat de Amerikaanse troepen
uit het gebied waren vertrokken, namen
Russische soldaten hun bases over. En de
oude Amerikaanse vriend Saoedi-Arabië,
die verwacht had dat Washington hard
zou optreden tegen Iran na de recente
aanvallen op zijn olie-installaties, rolde
deze week de rode loper uit toen Poetin
op bezoek kwam.

De internationale gemeenschap die
Assad zo graag weg wilde hebben, zal
hem op termijn weer accepteren, voor-
spelt Balanche. ‘Ze zullen wel moeten,
hij is tenslotte degene met wie straks on-
derhandeld moet worden over zaken als
jihadisten en vluchtelingen. Daar zal het
Westen uiteindelijk pragmatisch in zijn.’

Assad heeft goed gekeken naar de car-
toon van Ali Ferzat, en naar wat er later
met Kadhafi is gebeurd. In die jeep wilde
hij niet meerijden. ‘Maar hij staat nu aan
het hoofd van een land dat volledig is
platgebrand’, zegt Nikolaos van Dam.
‘De Russen hebben een strategische
winst geboekt, maar verder heeft ieder-
een met deze oorlog alleen maar ver -
loren.’

Sacha Kester
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Reportage: Bashar de bevrijder
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