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‘PROPOSITIONS ARE LIKE TATTOOS. THEY ARE MOST MEANINGFUL ON THE DAY THAT THEY WERE CREATED’
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De appgroep van de  
Turkse coupplegers

Christiaan Triebert (25) is nog jong, maar onlangs haalde zijn naam alle internationale media. Hij had een 

doorwrochte analyse gemaakt van de Whatsappjes die de Turkse coupplegers elkaar stuurden, en gaf daarmee 

als eerste inzicht in wat er nu precies gebeurde in die nacht van 15 juli 2016.

L
eeuwarder Christiaan Triebert 
studeerde Internationale Betrekkin- 
gen in Groningen, en deed daar 
‘filosofie van een wetenschapsgebied’  

en Arabisch bij. Zijn master, ‘Conflict, 
Security and Development’, volgt hij aan 
Kings College in Londen. Maar hij woont in 
Kuala Lumpur. ‘Mijn vriendin en ik hoeven 
allebei alleen nog maar aan onze scriptie te 
werken. We hadden een mooie kamer van de 
universiteit, maar de huur liep af en Londen 
is een dure stad. Wij dachten: dat schrijven 
kunnen we ook doen waar het warm en 
goedkoop is. Dat werd Maleisië.’
Ook voor zijn onderzoek naar de Turkse 
Staatsgreep hoefde hij niet naar Turkije af 
te reizen. ‘Er was een transcript van alle 
berichtjes die de coupplegers elkaar gestuurd 
hadden. Een schat aan informatie, maar je 
moet wel weten wat alles betekent. Ik heb 

werken echt samen. We gebruiken bronnen 
die al publiekelijk beschikbaar zijn, maar 
laten daar data-analyses op los. Iedereen 
zet zijn eigen expertise in. Van Facebook tot 
Google maps, en van radio tot telefoonlog-
boeken: als je alle informatie koppelt, kun je 
heel nieuwe dingen vinden.’ 

Burgerdoden
Dit is een betrekkelijk nieuw soort journa-
listiek, die Triebert zeer aanspreekt. Als hij 
zijn studie heeft afgerond, wil hij dit type 
werk blijven doen. Maar dat hoeft niet per 
se voor een journalistiek medium te zijn. 
Ook non-gouvernementele organisaties of 
ambassades hebben behoefte aan mensen 
die nauwgezet in kaart brengen wat er op 
de grond gebeurt. Nu al is hij betrokken bij 
Airwars, waar hij de aantallen burgerdoden 
in Syrië en Irak letterlijk in kaart brengt. 
Klopt het, wat de persbureaus melden? Die 
krijgen hun informatie immers vaak van de 
strijdende partijen, die  natuurlijk een belang 
hebben bij de informatie die ze verstrekken. 
Dus, klopt die informatie dan wel? 

Laptop 
Vorig jaar maakte Triebert een reportage aan 
het front tussen de Peshmerga en Islami-
tische Staat. ‘Op de grond’, dus.  Ter plekke 
checken of de bevindingen van zijn data- 
analyse kloppen. Het liefst zou hij beide 
vormen van onderzoek combineren. Is dat 
gebouw waarop een bom is gegooid inder-
daad een ziekenhuis, zoals de persbureaus 
melden? Of had het misschien meer functies, 
wat het verhaal genuanceerder zou maken? 
Triebert is als een echte wereldburger, niet 
gebonden aan een bepaalde stad, zelfs niet 
aan een land. Zijn standplaats is zijn laptop. 
En die plugt hij bij voorkeur in waar de huur 
laag is en het weer lekker warm.

alle telefoonnummers en namen gecheckt 
en gekoppeld aan bepaalde personen en naar 
het tijdstip van versturen gekeken, zodat ik 
precies wist waar in de berichtjes aan werd 
gerefereerd.’

Puzzelwerk
Op zich is dat puzzelwerk niet heel moeilijk, 
meent Triebert. Het is alleen een zeer 
omvangrijke klus, en er komt veel geregel bij 
kijken. ‘Ik spreek geen Turks, dus ik moest 
alles laten vertalen door een vrijwilligster. 
En alles moest echt volledig kloppen, niet 
ongeveer.’
Zijn resultaten werden gepubliceerd door 
Bellingcat, een internationaal onderzoeks- 
collectief waarvan hij deel uitmaakt. 
Bellingcat dook al eerder in de Nederlandse 
kranten op vanwege het onderzoek naar de 
toedracht van de ramp met de MH17. ‘We 
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Turkse soldaten in Istanboel in de nacht van 15 juli 2016.


