
‘De revolutie is nog niet voorbij, 
het zit nog steeds in de mensen’

Vijf jaar na Egyptische Revolutie doet de jonge Egyptenaar Nadim Diab 
zijn verhaal. Op het moment dat de revolutie uitbrak, woonde hij nog 
in Egypte. Maandag 25 januari is het precies vijf jaar geleden dat de 
mensen de straat op gingen. Inmiddels woont hij in Nederland voor zijn 
studie, maar gaat nog regelmatig terug naar Egypte. ‘’De omstandig-
heden in mijn land zijn slecht, misschien nog wel slechter dan voor de 
revolutie.’’

Dinsdag 25 januari 2011, de 16-jarige Nadim had nog een ‘gewone’ school-
dag. Ondertussen stroomde Facebook al twee weken lang vol met berichten 
die opriepen tot demonstreren tegen de corruptie en het geweld van de politie. 
Vijf jaar later zit Nadim achter zijn bureau in Nederland en zoekt op 
Facebook naar berichten die meer informatie bieden over vermiste personen.

De Egyptische Revolutie heeft hij van dichtbij meegemaakt. Overal om mij 
heen riepen mensen ‘Weg met Mubarak’. Mijn neef probeerde mij te 
beschermen en kreeg stokslagen. Nu, vijf jaar later, heeft Egypte Al-Sisi als 
president. Na de vraag ‘‘Wat vind je van Al-Sisi als president?’’ laat Nadim 
een lange pauze vallen. ‘’Het regime van Sisi heeft overal ogen en oren. Zelfs 
nu ik in Nederland zit hebben de muren oren.’’ De Egyptenaren kunnen geen 
slechte dingen zeggen over de huidige leider, de kans dat je opgepakt wordt 
is groot. Het doel van de Egyptische Revolutie in 2011 was om meer vrijheid 
te krijgen voor het volk. Toch is volgens Nadim de revolutie niet nutteloos 
geweest. ‘’De revolutie is nog niet voorbij, het zit nog in de mensen. Ik geloof 
niet dat Al-Sisi dertig jaar lang aan de macht blijft.’’

Regelmatig keert hij nog terug naar Egypte om zijn ouders en vrienden te 
bezoeken. Voordat hij weggaat schermt hij Facebook af. ‘’Dit doe ik pas 
sinds kort en dat heeft te maken met de veiligheid van mijn dierbaren.’’ Iets 
meer dan twee weken geleden zijn de broertjes van een goede vriend van hem 
opgepakt en niemand weet waar ze nu zijn. Zijn vriend had negatieve dingen 
over het regime op zijn Facebook geplaatst. Doordat hij in buitenland zit, zijn 
zijn broertjes opgepakt. ‘Nadim hoopt dat de broertjes van zijn vriend na 25 
januari worden vrijgelaten. ‘’Ik denk dat er nu veel mensen die zich tegen het 
regime uiten of hebben geuit worden opgepakt om onrust te voorkomen op de 
25ste.’’ 

Af en toe zet Nadim zelf iets op Facebook wat nog maar net door de beugel 
kan. ‘’Ik ben zelf niet bang om opgepakt te worden, ik doe dit voor Egypte. 
Het gevaar dat mijn familie door mij loopt vind ik wel belangrijk. Vandaar dat 
ik dus af en toe mijn Facebook afscherm.’’ Hij vindt het vreselijk om te zien 
hoe mensen op deze manier bang gemaakt worden. Hij hoort vaak in zijn 
omgeving dat de revolutie nooit had moeten gebeuren, omdat met Mubarak 
de situatie nog rustig en stabiel was. Nadim is het hier niet mee eens en is 
juist trots op de mensen die wel de straat op zijn gegaan. ‘’De mensen die 
dood zijn gegaan voor ons land zijn helden.’’  Toch denkt hij dat het nu op een 
andere manier moet. Je kan de situatie niet veranderen door de president weg 
te halen, want dan keren dezelfde problemen weer terug. ‘’De mensen moeten 
worden opgeleid en zichzelf veranderen, voordat er een werkelijke verande-
ring komt.’’ Nadim zucht en kijkt heel even naar zijn handen en zegt daarna 
nog drie woorden: ‘’Ik geloof daarin.’’
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De 20-jarige Nadim checkt 
regelmatig via sociale media wat er 
in zijn land gebeurd.


