
“Basel aarzelt en laat zijn geweer zakken. Een zweetdruppel 
druipt van zijn voorhoofd langs zijn wenkbrauw en prikt in zijn 
oog. Een maand geleden sloot hij zich aan bij de gewapende 
opstandelingen die strijd voeren tegen de president. Nu is het de 
eerste keer dat hij de vijand onder schot heeft. Basel voelt een 
misselijk gevoel opkomen in zijn maag. ‘Laat dit alsjeblieft een 
droom zijn waar ik zo weer uit ontwaak’, zegt hij zachtjes. Hij 
sluit zijn ogen en denkt terug aan zijn jeugd. Zijn huis, zijn straat, 
zijn middelbare school.”

Maarten Zeegers schreef in opdracht 
van Switch het verhaal 'De Schutter' 
voor de Literaire Tocht 2013 in het 
kader van de Maand van de Vrijheid.
Zeegers (1982), auteur en journalist, 
woonde tweeënhalf jaar in Damascus 
toen de protesten in Syrië begonnen. Hij 
berichtte regelmatig over Syrië in het 
Radio 1 Journaal en publiceerde ano-

niem artikelen in NRC Handelsblad en in de Belgische krant De 
Standaard. Als een van de weinige journalisten kon hij van bin-
nenuit verslag doen van de opstand. In juli 2011 werd hij gear-
resteerd door de Syrische autoriteiten en het land uitgezet. 
'De Schutter' is geïnspireerd op deze periode. Zeegers vertelt hoe 
het is om in een dictatuur te leven, over de opstand en de roep 
om vrijheid van de bevolking. Het verhaal is verzonnen, maar alle 
voorvallen die erin voorkomen, zijn echt gebeurd. Ze zijn geba-
seerd op dingen die zijn vrienden in Syrië, zijn vrouw of hemzelf 
persoonlijk zijn overkomen. 

Meer lezen? Over zijn tijd in Syrië schreef Maarten Zeegers het 
boek 'Wij zijn Arabieren, portret van ondoordringbaar Syrië' (Uit-
geverij Podium). Voor dit boek is Zeegers genomineerd voor de 
Bob den Uylprijs 2013 van de VPRO. 'Wij zijn Arabieren' geeft 
een uniek inzicht in een voor buitenstaanders zeer ondoordring-
baar land.  

Maarten Zeegers
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