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De jihadisten
schoten wild
om zich heen
Reportage Op de vlucht

Turkije versterkt de grensbewaking om te

voorkomen dat tienduizenden vluchtelingen

het land binnenkomen. Ze willen naar Europa.

Door onze correspondent

Marloes de Koning
CIZRE

D
oden moeten in Cizre wij-
ken voor de overlevenden.
In de twee uitvaartcentra
van de Turkse gemeente

aan de Tigris worden yezidi’s opge-
vangen die uit Irak hebben weten te
ontsnappen. Ruim vierhonderd men-
sen slapen en eten op kleden op de te-
gelvloer. Ze wachten op nieuws over
de achterblijvers.

Hussein Ali is met zijn vrouw Hayat
en zes jonge kinderen na acht dagen
op het droge Sinjar-gebergte gered
door Koerdische strijders uit Syrië.
Die hadden een vrije doorgang be-
vochten waarlangs duizenden men-
sen naar Syrië konden. Van daaruit
zijn ze doorgereisd naar Turkije, waar
het geen oorlog is.

Inmiddels zijn enkele duizenden-
aanhangers van het yezidi-geloof erin
geslaagd Turkije te bereiken. Be-
trouwbare cijfers zijn er niet, omdat
veel mensen illegaal de grens overste-
ken. Tijd om een paspoort mee te ne-
men was er vaak niet. In en rond de
steden Dohuk en Zakho in Iraaks
Koerdistan, niet ver van de Turkse
grens, worden volgens de VN-vluchte-
lingenorganisatie UNHCR zo’n
135.000 yezidi’s opgevangen. Veel
mensen hebben diarree en hebben
hoofdpijn door de zon. In het geberg-
te zouden nog 20.000 tot 30.000
mensen vast zitten.

Ye z i d i ’s spreken Koerdisch. Het zijn
de Koerden in Turkije die voor de eer-
ste opvang zorgen, in parken, sport-
hallen, scholen en tenten en verschil-
lende steden. Een onbekend aantal
vluchtelingen slaapt bij mensen thuis.
Soms bij verre familie. Turkije heeft
ook een kleine minderheid van yezi-
di’s in de grensstreek.

Jurist Hussein Kacmaz heeft 19
mensen in huis genomen en geeft als
vrijwilliger juridische bijstand in Silo-
pi, de eerste Turkse stad voor vluchte-
lingen die vanuit Dohuk en Zakho ko-
men. In een bewaakt schoolgebouw
zitten 130 mensen, onder wie kinde-
ren, die tijdens een illegale oversteek
zijn gepakt. Daarnaast zijn er twee
kampen. Uit een daarvan, waar jonge
mannen buiten volleyballen, worden
journalisten actief geweerd. Bevel van
de lokale overheid, zegt de manager,
hand zwaaiend voor de lens van een
camera. Toelichting geeft hij niet.

Turkije voert volgens jurist Hussein
de grensbewaking op om te voorko-
men dat een vloedgolf van tiendui-
zenden vluchtelingen binnenkomt.

Ye z i d i ’s Alleen de rijkste vluchtelingen weten Turkije binnen te komen. Familie in
Nederland volgt de gruwelijke beelden uit Irak en wacht bezorgd op nieuws.

Familie KerwaniDe televisie staat de hele dag aan, afgestemd op
TV Kurdistan, om te zien wat er gebeurt in Noord-Irak.

APPELTERN. Al drie dagen hebben
Qaidar al-Kerwani (39 jaar) en zijn
vrouw Shilan (28 jaar) geen contact
meer gehad met hun gevluchte fami-
lieleden in Noord-Irak. Elke twee uur
probeert Kerwani het opnieuw. Tel-
kens vergeefs. „Hier, hoor maar”,
zegt hij, terwijl zijn hand over zijn
smartphone gaat: „The number
y ou’ve dialed is powered off.” Ze ma-
ken zich grote zorgen.
Familieleden van zijn echtgenote zijn
tien dagen geleden het Sinjar-geberg-
te in gevlucht, net als tienduizenden
andere yezidi’s. Het gaat om een oom
met zijn kinderen en kleinkinderen.
Ze vluchtten uit angst voor de extre-
mistische groep IS (Islamitische
Staat, voorheen ISIS). Kerwani’s va-
der en broer moesten ook vluchten,
maar zij zitten veilig in Zakho, vlakbij
de grens met Turkije.
Thuis in Appeltern volgt het gezin
Kerwani op de voet wat er gebeurt in
Noord-Irak. De tv staat de hele dag
aan, afgestemd op TV Kurdistan. Ker-
wani laat foto’s zien die zijn gepost op

Facebook. Afgehakte hoofden, do-
den, badend in bloed. Aan de kleding
kan hij zien dat het yezidi’s zijn. Hij
toont filmpjes van kermende, jam-
merende vluchtelingen in het Sin-
jar-gebergte, zittend of liggend in de
verzengende hitte, te uitgeput om
nog verder te trekken. Een dood
kind, een vrouw die vergeefs wordt

„Officieel is er een ‘open deur’, zegt
hij, maar de praktijk is anders. Wie
geen paspoort heeft moet in Irak blij-
ven. Zoals veel Koerdische betrokke-
nen in de grensstreek klaagt hij dat de
Turkse regering alle opvang overlaat
aan lokale overheden en vrijwilligers.

Dat is politiek, zegt Welat Özer van
het Koerdische persbureau DIHA stel-
lig, zelf een geëngageerde Koerd. Tur-
kije houdt de grens tussen de door
Koerden bewoonde Turkse regio en
de door Koerdische strijders gecon-
troleerde regio in Syrië het liefst
dicht. Turken zijn bang dat de Koer-
den uit verschillende landen ooit sa-
men een staat uitroepen of dat de ge-
wapende strijd in Syrië over slaat op
Turkije. Het zijn de yezidi’s met de
beste auto’s, het meeste geld of geluk
die erin zijn geslaagd Turkije toch bin-
nen te komen. Een horde genomen
op weg naar Europa of de VS, waar ie-
dereen zegt heen te willen.

Z aagbeweging

„Niemand wil nog terug”, zegt Ali
Hussein in het uitvaartcentrum in Ciz-
re zacht. Zijn vrouw Hayat praat hard.
Ze zet haar driejarige dochter rechtop
in haar schoot en maakt met een hand
een zaagbeweging langs de keel van
het meisje om uit te beelden wat zal
gebeuren als ze terugkeren. Mannen
geven telefoons door met foto’s,
waarvan niet duidelijk is of ze die zelf
hebben genomen of op Facebook ver-
zameld. Een jongetje van een jaar of
vier bungelt aan een strop. Het grijze
hoofd van een man met snor ligt op
straat naast zijn lichaam.

Hayat zag hoe jihadisten van de Is-
lamitische Staat (IS) hun dorp binnen-
reden en met een machinegeweer om
zich heen schoten vanuit een Hum-
mer, vertelt ze. In de uren daarvoor
hadden de dorpelingen geprobeerd
zich te verweren met hun eigen ka-
lasjnikovs. De peshmerga die het dorp
zouden moeten beschermen waren
verdwenen. Toen de munitie op was,
restte alleen heel hard wegrennen,
zonder omkijken.

Ze maakt zich zorgen om haar va-
der en om de broer van haar man,
diens vrouw en kinderen. Voor zover
ze weten zitten die nog in de bergen.
In totaal zo’n twintig familieleden.

Twee broers van Hussein Ali zijn
gedood. Hij lijkt verdoofd. Zijn ogen
zijn rood, maar hij huilt nu niet. Ter-
wijl zijn vrouw schel klinkt, praat hij
zacht. „Wat kan ons de huizen of be-
zittingen schelen”, zegt hij. „Onze
vrouwen zijn verdwenen. Tweedui-
zend mensen uit ons dorp zijn ver-
moord. Hun lichamen liggen op straat
te stinken.”

gereanimeerd, een oudere vrouw die
ineengedoken schuilt voor de zon.
Hartverscheurende beelden, die hem
woedend en verdrietig maken.
De voedseldroppings die er zijn, zijn
niet voldoende om iedereen van eten
en drinken te voorzien, begreep Ker-
wani zaterdag van de familie van zijn
vouw, toen er voor het laatst contact
mogelijk was. Hij begrijpt niet wat de
IS bezielt. „Waarom doen ze dit? Alle
mensen zijn gelijk. Waarom mensen
vermoorden omdat ze geen moslim
zijn? De IS moet weg uit Irak.”
Kerwani is in 2008 gevlucht toen een
van zijn broers werd vermoord en hij-
zelf werd achtervolgd door gewapen-
de mannen. „Ik wilde naar een
niet-islamitisch land zonder oorlog,
waar ik veilig zou zijn.” Maar ook in
Nederland is hij nu bang. De grimmig
verlopen demonstratie tegen de ter-
reur van de IS afgelopen weekeinde
in de Haagse Schilderswijk, waar veel
IS-aanhangers zouden wonen, boe-
zemt hem angst in, angst voor de IS in
N e de rl a n d .
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Qaidar Al-Kerwani, zijn vrouw Shilan en hun kinderen Windi (10), Jomana (7) en Fabian (3).

Noord-Irak en Turkije
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Het lange afscheid
van de Berlijnse Muur

FRANK VERMEULEN

IN BERLIJN

W
aar vroeger nou precies Oost-Berlijn op-
hield en West-Berlijn begon, staat mij
meestal niet helder voor de geest. Ik fiets
vaak van de ene kant van de stad naar de
andere. En natuurlijk weet ik, uit eigen

herinnering, dat je er voor 1989 bij de Brandenburger Tor
niet door kon, maar het is me vaak een raadsel hoe die
grens zich precies kronkelde door die schonkige Berlijnse
straten. Waar de Muur was. Want daar gaat het om.
Vandaag, 13 augustus, wordt herdacht dat het precies 53
jaar geleden is dat de DDR met de bouw van een muur be-
gon. Het is een datum die lang niet zo populair is bij her-
denkers als die van de Val van de Muur. Dat is dit najaar, op
9 november, 25 jaar geleden. En bij dat blije jubileum zal de
natie uitgebreid stilstaan.
Toch is er vandaag ook een speciale bijeenkomst in Berlijn
met de burgermeester van de Zuid-Koreaanse hoofdstad
Seoul, Park Won-Soon. Die komt alvast kijken hoe dat
werkt, hereniging van een land dat door de Koude Oorlog
in tweeën was gespleten.

H
et optrekken van de Muur veroorzaakte grote span-
ningen tussen Moskou en Washington. President
John Kennedy kwam naar Berlijn en hield zijn be-

roemde Ich bin ein Berliner-toespraak. Een leraar geschie-
denis die ik vorig jaar bij het bezoek van president Barack
Obama aan Berlijn op straat tegenkwam, Peter Klepper,
schreef me later dat hij destijds als kind met de hele familie
aan de televisie gekluisterd zat om die toespraak te volgen.
„Mijn ouders hadden de DDR met ons, kinderen, relatief
kort voor de bouw van de Muur verlaten. Het anti-commu-
nistische pathos van Kennedy’s toespraak raakte een open
zenuw, want de bouw van de Muur had de hele familie woe-
dend gemaakt.” Obama werd vorig jaar koeltjes onthaald
door demonstranten met Yes we scan-spandoeken. NSA-
klokkenluider Edward Snowden had net onthuld dat de VS
miljoenen Duitsers via internet schaduwt. De vanzelfspre-
kende warme band tussen (West-) Duitsers en de Amis die
de Muur ook impliceerde, was verbleekt.

B
erlijn kan moeilijk afscheid nemen van de Muur. Ik
spreek soms met oudere Berlijners die geen muur
nodig hebben om andere mensen te wantrouwen en

die sinds 1961 nog steeds niet naar de andere kant zijn ge-
weest omdat „die lui niet deugen”.
Hier en daar resteren nog stukjes van de Muur. Langs de
Spree tussen Kreuzberg en Friedrichshain staat het langste
stuk, de East Side Gallery, een graffititentoonstelling. Bij
het voormalige doorlaatpunt Checkpoint Charlie is een toe-
ristische kermis. Maar op veel plekken loopt de Muur nog
steeds stilletjes in de vorm van verwilderd braakliggend
land, voormalige To de s s t re i fe n : de zone waar de Oost-Duit-
se grensbewakers schoten op iedereen die naar de andere
kant wilde vluchten. 138 mensen werden zo gedood.
Een van de dingen die burgemeester Park Won-Soon kan
leren, is dat het afbreken van een muur veel langer duurt
dan je denkt. De organisatie die zich bezig houdt met de be-
studering van de DDR, heeft onderzoek laten doen naar de
bekendheid van de datum van 13 augustus. Gebleken is dat
gemiddeld de helft van alle Duitsers weet, wat er die dag in
1961 gebeurde. De stichting maakt zich zorgen. Want van de
jonge mensen onder de 29 koppelt slechts 32 procent 13 au-
gustus aan de dag dat de Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands (SED) ertoe overging de eigen bevolking op te
sluiten in het reservaat van het reëel bestaande socialisme.
De stichting wil dat de geschiedenis van de dictatuur in
Oost-Duitsland als vast onderdeel in het curriculum en van
het eindexamen op middelbare scholen verankerd wordt.
Dat is begrijpelijk, want daarvoor bestaat die stichting. Het
trage vergeten van die dag, meer dan een halve eeuw gele-
den, illustreert tegelijk hoe lang Wieder vereinigung duur t .

De bouw van de Muur
had mijn hele familie
woedend gemaakt

Familie Haskani Tot we hoorden dat de familie
veilig was, hebben we gehuild

DELDEN. Het dorp en het stadje in
Noord-Irak waar Faris al-Haskani (43
jaar) en zijn echtgenote Mahabat
Al-Khudhur (41) oorspronkelijk van-
daan komen, respectievelijk Gohbal
en Khanasor, zijn verlaten. „Ie de re e n
is weg. Wie gepakt is, is vermoord of
meegenomen. Wie weg kon komen, is
gevl u c h t ”, vertelt Haskani in zijn
rijtjeswoning in Delden.
Hij vluchtte zelf vier jaar geleden naar
Nederland. Zijn leven was toen al in
gevaar omdat hij een yezidische
school wilde stichten. „Als yezidi kun
je geen politieman worden of ambte-
naar, want dan krijg je meteen tele-
foon. Je wordt onderdrukt, gechan-
teerd, bedreigd.” Haskani verdiende
in Irak zijn geld als waterverkoper.
Haskani is de Nederlandse taal nog
niet machtig. Zoon Fanar (14) en een
kennis, Halit Tel, ook een yezidi, ver-
talen wat hij zegt. De Koerdische tv
staat de hele dag aan, op een lokale
zender, lijkt het. Te zien is hoe huilen-
de yezidische vluchtelingen die het
grensgebied van Syrië hebben weten

te bereiken, water krijgen.
Familieleden van Haskani en zijn
vrouw zijn vorige week gevlucht. Drie
dagen waren ze op drift, maar nu zijn
ze veilig, zegt hij. Ze verblijven in
Iraaks Koerdistan.
Het yezidische gezin is dagenlang van
slag geweest. „Totdat we hoorden dat
de familie veilig was, hebben mijn
vrouw en kinderen gehuild. We kon-
den niet eten, niet drinken, niet sla-
pen. Het is heel emotioneel allemaal.
Dit is genocide. Voor ons is dat duide-
lijk. Obama zegt het ook. Vrouwen
worden verkracht en meegenomen,
hoofden afgehakt, mensen levend be-
graven. Zo gruwelijk.” Tel: „Radic ale
moslims zien yezidi’s als aanbidders
van de duivel.”
In de ogen van Haskani zit er maar één
ding op. „Ye z i d i ’s zijn door de eeuwen
heen al zo vaak vervolgd. Wij hebben
geen hoop meer. Laat iedereen naar
Europa komen. Vluchten is het veilig-
s te . ”

Interviews Annette Toonen

YEZIDI’S WERELDWIJD

Bidden richting de zon

IS-strijders hebben de afgelo-
pen dagen honderden yezidi’s
gedood tijdens hun offensief in
Noord-Irak. Vijftigduizend anderen

zijn het Sinjar-gebergte op ge-

vlucht, zonder water of voedsel. Ze

kregen de keuze: zich bekeren tot

de islam of de dood. In de ogen

van de sunnitische militanten is de

religieuze minderheid, een van de

oudste ter wereld, er een van dui-

ve l s a a n b i d d e r s .

Geschat wordt dat er in Neder-
land honderden yezidi-gezinnen
zijn. Ze belijden hun geloof vaak
thuis. Een paar keer per dag bid-

den ze richting de zon of Lalish, de

plaats in Irak waar het graf van sjeik

Adi is, stichter van het geloof.

Schattingen over het aantal ye-
zidi’s wereldwijd lopen uiteen
van 700.000 tot twee miljoen.
Ye z i d i ’s wonen onder meer in

Noord-Irak, Syrië, Turkije, West-Eu-

ropa en in de Kaukasus.

Faris al-Haskani en zijn echtgenote Mahabat al-Khudhur met Shahnaz (17), Norshan (16), Fanar (14), Fardews (12), Qasim

(10), Ranya (7) en Fadila (4).
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