
De Twentsche Courant Tubantia 07/13/2013

Copyright (c)2013 De Twentsche Courant Tubantia 13/07/2013 July 13, 2013 12:16 pm / Powered by TECNAVIA

Copy Reduced to 41% from original to fit letter page

8 SPECTRUM

door Geert Jan Hahn en Remco Tomesen

R
aisa Kajeva zwaait
verontwaardigd
met haar armen:
„De Amerikanen
denken dat we hier
terroristen oplei-
den.” Een cynisch

lachje volgt. En ze wijst naar het
raam, naar buiten. Een stoffig straatje
is te zien, met erachter de toppen van
hoge bergen. Een uithoek van het
ruim 50.000 inwoners tellende Kirgi-
zische stadje Tokmok, op een uur rij-
den van de hoofdstad Bisjkek. „Denk
je echt dat wij hier aanslagen bera-
men en plegen? Wij zijn vrome en
vredelievende moslims.”
Kajeva was de buurvrouw van Tamar-
lan en Dzjochar Tsarnajev, de broers
die ervan worden verdacht de aansla-
gen te hebben gepleegd tijdens de ma-

Amerikaanse droom
eindigt in een

Hun vader
deed er
alles aan
om de
jongens het
goed te
laten doen
op school
Alijev Adamovitsj

“

buitenland

Dzjochar Tsarnajev staat
sinds deze week terecht als
verdachte van de aanslagen
in Boston. In zijn
geboorteland Kirgizië heerst
twijfel over zijn schuld.

Een deelnemer aan de marathon barst in tranen uit na het
nieuws over de aanslag. foto ANP

Beelden van de marathon in Boston on-
middellijk na de aanslag.

Dzjochar Tsarnajev
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rathon van Boston op 15 april, waarbij
3 doden en meer dan 250 gewonden
vielen. De Kajevs kenden de familie
goed. De Tsarnajevs hielpen hen met
de bouw van hun stenen huis.
Net als andere bewoners in deze ach-
terbuurt van Tokmok, waar zo’n twin-
tig Tsjetsjeense gezinnen wonen, is
Raisa nog steeds ‘in shock’. Ze gelooft
niet dat de broers de eerste terreuraan-
slag op Amerikaanse bodem sinds 11
september 2001 hebben gepleegd.
Dat Tamarlan (26) is gedood in een
vuurgevecht met agenten, vindt Raisa
vreselijk. Maar ze is blij dat Dzjochar
(19) nog in leven is. „Natuurlijk! Hij is
nog een kind!” Het nieuws over het
proces, dat deze week in Boston is be-
gonnen, volgt ze op de voet. Via inter-
net en via familie van de broers in de
VS. Ze weet dat Dzjochar de dood-
straf kan krijgen voor 17 van de 30 fei-
ten die hem ten laste zijn gelegd.
Er wonen minder dan 3.000 Tsjetsje-
nen in Kirgizië. Voor de Tweede We-
reldoorlog waren dat er bijna 100.000.
Maar Stalin liet hen in 1944 deporte-
ren naar het grensgebied met China.
Hij was bang dat de Tsjetsjenen zou-
den collaboreren met de Duitsers. Na
de Stalinjaren keerden de meeste
Tsjetsjenen terug naar de Kaukasus.
Een klein deel bleef achter in Kirgi-
zië, onder wie de Tsarnajevs. Ze verlie-
ten Kirgizië in 2001, toen de broers 8
en 15 jaar waren, en verhuisden naar
de deelrepubliek Dagestan. Niet veel
later gingen ze naar Amerika.
Raisa hoeft niet terug naar de Kauka-
sus. „Dit is mijn land. De bergen zijn
mooi, het land is vruchtbaar.” Dan
vraag ze: „Willen jullie zien waar de
Tsarnajevs hebben gewoond?” Ze
neemt ons mee de achtertuin in, waar
een stuk of twintig kippen scharrelen.
Vanaf een trap is het huis van de ach-
terburen goed te zien: witgepleisterde
muren, een dak van golfplaten.

In het stadspark van Tokmok ontmoe-
ten we daarna de net gepensioneerde
rechter Alijev Adamovitsj. Hij is lei-
der van de Tsjetsjeense gemeenschap.
Net als Raisa gelooft hij niet dat de
jongens de aanslag echt gepleegd heb-
ben. „Hun vader Anzor is opgeleid tot
advocaat en was heel streng. Hij deed
er alles aan om de jongens het goed te
laten doen op school.” Adamovitsj’
dochter Lejla was een klasgenoot van
Tamarlan. Ze musiceerden samen; zij
viool, hij accordeon. „Tamarlan was
een populaire jongen, een allemans
vriend. Lejla kan het nieuws nog
steeds niet bevatten”, zegt haar vader.
Volgens de Amerikaanse politie had
Tamarlan islamitisch-extremistische
ideeën. Zijn broer Dzjochar zou voor-
al anti-Amerikaanse gevoelens heb-
ben gehad. Weinig bewoners van Tok-
mok geloven in die verklaring. De
broers werden goed opgevoed, had-
den een goed stel hersenen, hun va-
der hield zich nauwelijks bezig met re-
ligie en ze groeiden op in een rustige
buurt. „Ze waren jong toen ze weg
gingen. De radicale gedachten hebben
ze later pas gekregen”, denkt Adamo-
vitsj. „Als ze het al hebben gedaan.”
De Amerikanen denken daar anders
over. Zij gaan uit van de videobeelden
waarop de Tsarnajevs zijn geïdentifi-
ceerd. Na de aanslagen kreeg Raisa Ka-
jeva daarom bezoek van de FBI. Ameri-

kaanse agenten wilden extra onder-
zoek doen naar extremistische activi-
teiten in het land waar de broers van-
daan kwamen. „Hank, een FBI-agent,
heeft vier uur lang bij mij in huis ge-
observeerd. Wij moesten gewoon
doorgaan met ons dagelijks leven. Hij
wilde weten hoe een normaal Tsjetsj-
eens gezin leeft.” Dus keek de Hank
samen met vader en zoon Kajeva tele-
visie, bestudeerde hij Raisa terwijl ze
kookte en wandelde tussen de kip-
pen. En hij stelde provocerende vra-
gen, vindt Raisa. „Zo is de beeldvor-
ming nou eenmaal. Alle Tsjetsjenen
zijn terroristen en heel Kirgizië zit
vol extremisten. Ik weet niet of Hank
daar nu anders over denkt.”
„Voor ons is niks veranderd”, zegt
Adamovitsj. Berichten over discrimi-
natie van Tsjetsjenen in Kirgizië
spreekt de leider van de Tsjetsjeense
gemeenschap tegen. „Kirgiziërs leven
hier met ons en met alle andere min-
derheden vreedzaam samen. Daar is
na Boston niets aan veranderd. Want
wij zijn niet alleen Tsjetsjeens, maar
ook Kirgizisch. Dat president Kadyrov
ons gouden bergen belooft om terug
te keren naar Tsjetsjenië, maakt ons
niet uit. Wij horen hier.”
De Tsarnajevs besloten Kirgizië te ver-
laten voor een beter leven. Voor de
American Dream van hun zoons, die
tot voor kort in de ogen van hun va-
der Anzar leek uit te komen. „Vorig
jaar heb ik hun vader nog gezien”,
zegt Adamovitsj. Ze spraken over het
leven in Dagestan, waar Anzor en zijn
vrouw weer wonen. De mannen had-
den het ook over hun kinderen. Over
de bokscarrière van Tamarlan en over
de studie van Dzjochar, die tandarts
wilde worden. Adamovitsj: „Hij was
ongelooflijk trots op zijn zoons.”
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N a de aanslagen tijdens
de marathon van
Boston, in april, stond
het voormalige Sov-
jet-republiekje Kirgizië

plotseling wereldwijd in de belangstel-
ling. Want de vermoedelijke daders,
Tamarlan en Dzjochar Tsarnajev, wa-
ren opgegroeid in dit land. Was het
Centraal-Aziatische Kirgizië een
nieuw broeinest van terroristen?
Zulke aandacht was wel het laatste
waar de Kirgizische overheid op zat te
wachten. Het straatarme land profi-
leert zich de laatste jaren juist steeds
meer als toeristische bestemming.
Bergtoppen die boven de 7.000 meter
reiken, een overweldigend landschap;
daar wil het land om bekendstaan. De
visumplicht is vorig jaar zelfs afge-
schaft.
Al heel snel kwam er dan ook een offi-
ciële reactie vanuit Kirgizië. „Het is
onterecht om een link te leggen tus-

sen de broers en Kirgizië”, schreef de
GKNB, de nationale veiligheidscom-
missie in een verklaring. De reden om
die link niet te leggen, was volgens de
commissie dat de jongens pas 8 en 15
jaar waren toen ze Kirgizië verlieten.
„Niemand in Kirgizië is er trots op
dat de daders uit ons land zouden ko-
men”, aldus Emilbek Djoerajev, politi-
coloog aan de American University in
Bisjkek. Hoewel de Kirgizische over-
heid zelf scherp blijft op ronselende ji-
hadisten uit de regio, blijkt er volgens
een recent VN-rapport weinig terroris-
tische activiteit te zijn. Djoerajev: „De
laatste serieuze vorm van terreur was
in 2000, toen islam-militanten een
groep mensen gijzelden in een afgele-
gen dorp.”
In Kirgizië leeft de gedachte dat de
Amerikanen bewust de spanning pro-
beren op te drijven. De Verenigde Sta-
ten hebben namelijk de militaire ba-
sis Manas bij de hoofdstad Bisjkek.

Dat is een strategische plek voor de
Amerikanen, want het ligt niet al te
ver van Afghanistan. Maar de Kirgizi-
sche regering wil het contract met de
Amerikanen opzeggen. De basis is vol-
gens Djoerajev niet geliefd onder de
bevolking.
Kirgiziërs geloven dat de Amerikanen
de aanslag van de Tsarmajev-broers in
scène hebben gezet, om de Kirgiziërs
erop te wijzen dat er extremistische
ideeën in de regio leven. Daartegen
zouden de Amerikanen hen kunnen
beschermen vanuit Manas. Mogelijk
met als doel om contractverlenging te
forceren. „Maar de regering heeft al
aan Rusland beloofd dat de basis gaat
sluiten”, weet Djoerajev.
Manas werd in december 2001 geo-
pend, aanvankelijk om de troepen in
Afghanistan bij te kunnen staan. Ook
Nederlandse F-16’s waren enkele ja-
ren op de militaire basis gestatio-
neerd.

‘Niemand is trots op wat is gebeurd’

bomaanslag

H et was na het einde van de Bosni-
sche oorlog. Een paar buitenlandse
collega’s en ik vonden rondom Sre-
brenica ongeveer vijftig geraamtes
van geëxecuteerde moslimmannen

in een weiland, aangevreten door beesten die in de
bergen van oost-Bosnië ronddwalen. Onze ontdek-
king was niet alleen luguber, maar ook wereld-
nieuws. Natuurlijk wist de wereld toen al wel dat
zo’n 7.000 moslimmannen uit Srebrenica waren ver-
moord door Bosnische Serviërs. Maar veel lichamen
waren nog niet gevonden. En hier lagen er vijftig
voor ons. Vanzelfsprekend maakte ik met mijn mo-
bieltje foto’s die ik onmiddellijk op Twitter en Face-
book zette. Binnen een uur sprak de hele wereld er-
over. CNN was al onderweg.
Eh… nee dus. Het eerste klopt, maar dat van Twit-
ter is niet waar. Want we deden onze lugubere
vondst in 1996, toen had je geen mobieltjes met ca-
mera. Internet stond in de kinderschoenen. Van
Twitter en Facebook had nog niemand gehoord.
Dus hoe pakten we dit verhaal aan in het tijdperk
van vóór smartphone, internet en Twitter? We re-
den terug naar ons hotel in Tuzla. Vervolgens bel-
den we via een vaste telefoon met de NOS-radio,
voor wie ik toen werkte. De redactie vond het een
wel heel heavy verhaal, want een weiland vol ge-
raamtes van geëxecuteerde mannen klinkt niet echt
gezellig. De volgende ochtend vertelde ik het op de

radio. Omdat het toch een beetje lu-
guber was, werd het ergens aan het
einde van de uitzending gepropt, na
een sport-item. Hierdoor ging m’n ex-
clusieve verhaal enigszins verloren
in een kakofonie van gejoel. Volley-
bal of korfbal, daar wil ik vanaf zijn.
Uiteindelijk zat er zo’n 22 uur tussen
het ontdekken van de slachtoffers en
het melden ervan. Beelden doorstu-
ren, kon pas dagen later. Wat een ver-
schil met vandaag de dag. Een tijdje
geleden was ik in Syrië, waar de oor-

log bijna alle communicatiemiddelen heeft vernie-
tigd. Raketten sloegen in op 100 meter afstand.
Straaljagers scheerden over. We vluchtten met de
bevolking naar een schuilkelder, terwijl de explo-
sies doorgingen en iedereen dacht dat-ie dood zou
gaan. Ik filmde en fotografeerde alles met een digita-
le camera. Zodra het bombardement over was, zette
ik mijn Thuraya IP aan, een apparaatje zo groot als
een halve laptop. Je zet het ding op het dak of voor
een raam, richt hem op een satelliet en hij maakt
verbinding met internet. Via het apparaat kun je on-
danks bommen en granaten op internet surfen. Een
paar minuten na het bombardement verstuurden
een collega en ik een paar tweets over de beschie-
ting. Daarna stuurden we foto’s van bange kinderen
in de schuilkelder. En foto’s van een gewond meisje
en van een dode man.
Uiteindelijk zaten er 2 minuten tussen het einde
van het bombardement en onze eerste Twitter-be-
richten. De 22 uur in Bosnië werden 2 minuten in
Syrië. Maar één ding is hetzelfde gebleven: Ondanks
het feit dat we nu bijna live kunnen meekijken met
een oorlog, slaagt de buitenwereld er nog altijd niet
in om oorlog te voorkomen of effectief daartegen in
actie te komen.

Oorlogsverslagen

standplaats Syrië
Harald Doornbos

Bisjkek

K I RG I Z I Ë Tokmok


