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1. Inleiding 
 
Op 6-16 juni 2019 brachten we een tweede bezoek aan de Koerdische vluchtelingen- en 
detentiekampen in Noordoost-Syrië. Aanleiding waren de verontrustende berichten die we 
ontvingen na de val van Baghouz. Op 20 maart vernamen we dat een Belgische jongen van 
anderhalf jaar overleed aan zijn verwondingen bij aankomst in het vluchtelingenkamp Al Hol 
in Al-Hasakah. Op 23 maart bleek een andere Belgische vrouw met drie zwaargewonde 
kinderen te zijn aangekomen in Al Hol. Een paar weken later overleed in hetzelfde kamp een 
tweejarige kleindochter van één van de grootmoeders die deelnam aan de wekelijkse 
protestacties voor de terugkeer van de kinderen.  Het kind overleed aan ondervoeding en 
uitputting.  
Verschillende internationale en humanitaire organisaties, waaronder Human Rights Watch en 
Artsen zonder Grenzen, waarschuwden dat de situatie in het vluchtelingen- en detentiekamp 
Al Hol onhoudbaar en explosief is, met een ernstig gebrek aan voedsel, drinkwater, tenten, 
hygiëne en medische zorg en een toenemende radicalisering in de detentiecompartimenten 
voor familieleden van buitenlandse IS-strijders. Kinderen sterven aan ondervoeding, 
uitdroging, longontstekingen, diarree en andere eenvoudig te voorkomen ziektes. De UN 
Commission of Inquiry on Syria, opgericht door de Mensenrechtenraad van de Verenigde 
Naties (United Nations Human Rights Council, UNHRC), maakte zich op 9 mei 2019 ernstig 
zorgen over de onmenselijke omstandigheden waarin deze duizenden vrouwen en kinderen 
moeten verblijven, omdat hun landen van herkomst hen weigeren te repatriëren. Het kamp 
Al Hol, dat initieel was voorzien voor de opvang van 10.000 vluchtelingen, telt momenteel 
meer dan 73.000 bewoners, waarvan 92% vrouwen en kinderen. Meer dan 240 kinderen 
stierven reeds aan ondervoeding en onbehandelde geïnfecteerde wonden. In de buitenlandse 
detentiecompartimenten verblijven minstens 11.000 vrouwen en kinderen uit een 50-tal 
landen, waarvan meer dan 7.000 kinderen jonger dan 12 jaar. De meerderheid is jonger dan 
6 jaar. In afwachting van een repatriëring naar hun land, zitten meerderen van hen bijna 2 jaar 
opgesloten in detentiekampen in woestijn- en oorlogsgebied in Noordoost-Syrië.    

In tegenstelling tot het bezoek van oktober 2018, toen we nagingen wie deze Belgische 
kinderen en hun moeders werkelijk zijn door hen te ontmoeten en met hen te praten en/of te 
spelen, was dit bezoek eerder bedoeld als een humanitaire missie. In de eerste plaats gingen 
we om kinderen en moeders medische zorgen toe te dienen en te voorkomen dat nog meer 
kinderen het slachtoffer zouden worden van de Belgische terughoudendheid om te 
repatriëren. Daarnaast beoogden we de 51 Belgische kinderen en 15 moeders, die  
geïdentificeerd waren in de Koerdische vluchtelingenkampen Roj, Al Hol en Ein Issa, medisch 
te onderzoeken en psychologisch te screenen. Psychologisch gingen we na met welke 
traumatiserende, extremistische en radicaliserende situaties moeders en kinderen werden 
geconfronteerd; wat de impact hiervan is op hun algemeen en psychologisch welzijn; hoe ze 
de huidige levensomstandigheden in de kampen ervaren; hoe de moeders terugblikken op de 
keuzes die ze maakten en hetgeen is gebeurd en welke toekomstverwachtingen ze hebben.    
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Het aantal van 51 geïdentificeerde Belgische kinderen sluit aan bij eerdere schattingen die 
stelden dat er in Irak en Syrië 162 kinderen zouden zijn van Belgische IS-strijders, waarvan 13 
tieners tussen 12 en 18 jaar. Van de 149 kinderen jonger dan 12 jaar is 80% daar geboren en 
de meerderheid (85%) blijkt jonger te zijn dan 6 jaar (Renard & Coolsaet, 2018).  Men schatte 
dat een 40-tal van deze kinderen zou verblijven in Koerdische vluchtelingenkampen. Van de 
andere kinderen en jongeren heeft men weinig of geen weet. Waarschijnlijk zijn verschillen-
den van hen overleden door bombardementen, ziekte en ondervoeding.  

Het VUB team bestond uit 2 artsen (een orthopedische chirurg en een kinderarts) en 2  
psychologen/psychotherapeuten. Het team werd vergezeld door 3 waarnemers en de VRT-
journalist Rudi Vranckx met zijn filmploeg. De waarnemers waren: (1) mevrouw Heidi De 
Pauw, algemene directeur van Child Focus, (2) de heer Bernard De Vos, kinderrechten-
commissaris van de Franse Gemeenschap en (3) de heer Derwich Ferho, voorzitter van het 
Koerdische Instituut in Brussel.  

We kregen tijdens het bezoek toegang tot de 3 Koerdische vluchtelingenkampen waar  
Belgische kinderen en hun moeders verbleven. In totaal werden 41 kinderen en 14 moeders 
medisch onderzocht. Het psychologische onderzoek bestond voornamelijk uit een bevraging 
van de moeders over de levensomstandigheden in de kampen en het psychosociaal 
welbevinden van de kinderen. Hierbij hadden we bijzondere aandacht voor hetgeen de 
kinderen meemaakten en hoe ze hierop reageerden. Op basis van vrij-spelobservaties 
vormden we ons een beeld van de algemene ontwikkeling en het psychosociale welbevinden 
van de kinderen.   

Volgende tabel toont een overzicht van de leeftijden van de onderzochte kinderen in de 3 
vluchtelingen/detentiekampen. Iets meer dan de helft van de kinderen bevindt zich in de 
detentiecompartimenten van het vluchtelingenkamp Al Hol in Al-Hasakah (24). De overige 
kinderen zitten in de kampen Roj (8) en Ein Issa (9).    

                    Tabel 1 Overzicht onderzochte kinderen per leeftijdscategorie (N = 41) 

 

1

7

9

7

4 4

2 2
1 0 1 0 0 0

2
0 0 0 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



 
 

4

 

Tabel 1 toont dat 90% van de onderzochte kinderen jonger is dan 10 jaar. In principe komen 
deze kinderen in aanmerking voor een repatriëring naar België. Ongeveer 80% is jonger dan 6 
jaar en 68% (n = 28) jonger dan 5 jaar. De groep onderzochte en te repatriëren kinderen 
bestaat dus voornamelijk uit baby’s, peuters en jonge kleuters.  

2. Medische vaststellingen 
 
Mede door de recente val van Baghouz in maart 2019 was de situatie in de verschillende 
vluchtelingenkampen erg verschillend. De meeste vluchtelingen en gevangenen die bij de val 
van Baghouz werden geëvacueerd, kwamen terecht in het vluchtelingenkamp Al Hol, dat op 
enkele maanden tijd een bevolkingstoename kende van 16.000 naar meer dan 73.000 
bewoners, voornamelijk vrouwen en jonge kinderen. In vergelijking met het bezoek van 
oktober 2018 kende het kamp een 
indrukwekkend uitgebreide en uitgestrekte 
omvang in alle mogelijke richtingen. Het 
kamp was erg weinig georganiseerd en er 
waren slechts minimale medische voorzie-
ningen aanwezig, die heel onregelmatig en 
weinig gestructureerd   beschikbaar waren.  
Er was een gebrek aan hygiëne, onvol-
doende zuiver drinkwater en een ernstig 
tekort aan voeding. Dit toonde zich zeer 
duidelijk in de medische vaststellingen. 
Bijna alle kinderen en moeders hadden 
chronische diarree. Worminfecties en 
luizen waren zeer frequent aanwezig. 
Ongeveer 70 % van de kinderen jonger dan 
5 jaar is ondervoed, waarbij we vooral 
kunnen spreken van chronische onder-
voeding (stunting) met als gevolg een 
vertraging van de lengtegroei en gewichts-
toename en een toenemende ontwik-
kelingsachterstand. Boven de leeftijd van 
5 jaar was de ondervoedingsgraad 50 %.  De vaccinatiegraad van de kinderen is onbestaande 
of onbekend. 

In de andere twee kampen (Roj en Ein Issa) was de situatie verschillend. De meeste moeders 
en kinderen verbleven er reeds meer dan een jaar. Er was meer structuur en stabiliteit. De 
medische voorzieningen en de voedselvoorziening waren beter georganiseerd, waardoor de 
algemene en medische toestand van de kinderen ook beter was. Toch waren ook in deze 
kampen luizen en chronische diarre door worminfecties veel voorkomend. 

Figuur 1 Uitbreiding Al Hol tussen beide bezoeken 



 
 

5

Opvallend was dat heel wat kinderen en moeders littekens hadden van oorlogswonden.  
Metaalschilfers waren onderhuids voelbaar. De wonden waren verlittekend en stelden geen  
problemen meer. Er waren 4 kinderen met uitgebreide brandwonden die goed waren genezen 
maar in een aantal gevallen toch nog zorgden voor bewegingsbeperkingen. 

Verschillende moeders en kinderen hadden nog steeds niet-geheelde orthopedische 
oorlogsletsels, die verdere medische opvolging vereisen. Deze opvolging is echter niet 
beschikbaar, wegens gebrek aan beeldvorming en gespecialiseerd advies. Bij een viertal 
personen werden letsels vastgesteld die op korte termijn opnieuw heelkundig moeten worden 
behandeld (3x orthopedisch, 1x algemeen chirurgisch). In de drie kampen werden acute 
infecties vastgesteld van de bovenste luchtwegen en bacteriële  gastroenteritis. Deze werden 
behandeld met antibiotica. Alle kinderen en moeders (ook de asymptomatische) kregen 
mebendazole toegediend (tegen worminfecties) en er werd bij iedereen een  multivitaminen 
kuur gestart. Drie moeders werden behandeld voor een recente maagbloeding op basis van 
anamnestische klachten. Op gynaecologische klachten zijn we niet kunnen ingaan wegens een 
gebrek aan onderzoeksmogelijkheden. 

3. Psychologische vaststellingen 
 
Ook op psychologisch vlak merkten we grote verschillen tussen de kampen. In tegenstelling 
tot het vorige bezoek in oktober 2018, waarop we voornamelijk kinderen ontmoetten die 
rustig, betrokken, aandachtig en nieuwsgierig waren en die exploreerden, experimenteerden 
en constructief samenspeelden, werden we nu gekonfronteerd met kinderen die eerder 
onrustig, snel afgeleid, vluchtig en minder betrokken waren. Dit maakte dat ze in mindere 
mate kwamen tot leeftijdsadequaat constructiespel,  verbeeldingsspel en samenspel, ook al 
nodigde het meegebrachte materiaal hiertoe uit. Ook het ontwikkelen van verhaaldialoogjes 
aan de hand van prentenboeken lukte minder vlot dan tijdens het voorgaande bezoek. Dit 
gold voornamelijk voor de kinderen in de kampen Al Hol en Ein Issa en in veel mindere mate 
voor de kinderen in het kamp Roj, die eerder rustig en betrokken experimenteerden met het 
spelmateriaal.  
 
Vooral in het kamp Al Hol reageerden de kinderen meer geagiteerd, meer beweeglijk en 
gooiden ze eerder speelgoed in het rond. Hun spel vertoonde in tegenstelling tot de kinderen 
in het kamp Roj duidelijke tekens van psychologische stress die hen blijkt te hinderen in het 
opdoen van ontwikkelingsbevorderende leerervaringen. Dit gebrek aan ontwikkelings-
bevorderende leerervaringen door psychologische stress maar ook door een ernstig gebrek 
aan aanbod heeft vooral een nefaste impact op de taalverwerving, cognitieve ontwikkeling en 
schoolse vaardigheden van de oudste kleuters en schoolkinderen. De toenemende 
ontwikkelingsachterstand in deze domeinen hypothekeert in toenemende mate de 
schoolintegratie en onderwijsmogelijkheden van de kinderen na repatriëring.  
 
Ook tijdens het bezoek in oktober 2018 stelden we bij de oudste kinderen een 
ontwikkelingsachterstand vast op cognitief vlak, (voor)schoolse vaardigheden en taal, als 
gevolg van een gebrek aan stimulatie en leermogelijkheden. De kinderen hadden geen 
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ervaring met educatief spel (puzzels, kralen). Ook tactiel materiaal zoals verf, plasticine en 
puzzels leken ze niet te kennen. De taal die we observeerden was eerder beperkt (vb. gebruik 
van één-woord-zinnen) en duidde op een opvallende achterstand, ondanks een grote 
interesse in explorerend en experimenterend leren, het luisteren naar voorgelezen verhalen 
en het verwerven van schoolse vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. De drang om te 
leren en schoolse vaardigheden te verwerven was ook tijdens dit bezoek sterk aanwezig bij de 
6 tot 8-jarige kinderen, zoals ondermeer blijkt uit de volgende tekening die een 7-jarige jongen 
voor ons maakte: 

 
 

 
Zeker in de kampen Al Hol en Ein Issa blijken de kinderen te worden geconfronteerd met heel 
wat spanningen en problemen. Uit de verhalen van de moeders blijkt dat sinds de val van het 
laatste IS-bolwerk in Baghous de invloed, controle en terreur van IS-aanhangers in het kamp 
Al Hol sterker is toegenomen dan de Koerdische veiligheidsdiensten en bewakers aankunnen. 
Dit leidt geregeld tot confrontaties met IS-getrouwen waarbij de veiligheidsdiensten moeten 
ingrijpen en/of gebruik maken van waarschuwingsschoten. Het neersteken van een 
Koerdische soldaat door een IS-aanhangster in het buitenlandse detentiecompartiment leidde 
op vrijdag 26 juli tot een grootschalige zoekactie, waarbij tenten werden opengesneden en 
doorzocht en scherpe voorwerpen en kookfornuizen in beslag werden genomen. Een Franse-
Algerijnse moeder van 3 kinderen kwam hierbij om het leven. Zij werd in haar tent 
neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. Zulke incidenten tonen de toenemende 
spanningen, maar ook de moeilijkheden om ze onder controle te houden.     

4. Huidige situatie in de vluchtelingenkampen 
 

“Governments should be doing what they can to protect their citizens, 
 not abandon them to disease and death in a foreign desert.” 

 Letta Tayler (2019)  
 
In een recent document (23 juli 2019) bracht Human Rights Watch verslag uit van de extreme 
levensomstandigheden voor vrouwen en kinderen van buitenlandse IS-verdachten in 
Noordoost-Syrië.  Hun onderzoeker Letta Tayler vatte de situatie in het kamp Al Hol als volgt 
samen: “Foreign women and children are indefinitely locked in a dustbowl inferno in northeast 
Syria while their home countries look the other way.” De collectieve opsluiting van vrouwen 
en kinderen in vluchtelingenkampen zonder enige vorm van rechtspraak is een schending van 

Figuur 2 Tekening 7-jarige jongen 
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zowel de Conventies van Genève, als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
en het VN-kinderrechtenverdrag. Human Rights Watch benadrukte “No one should be 
detained in inhuman or degrading conditions. International law obligates all countries to 
ensure justice through fair trials for the gravest crimes, such as those by ISIS.” Ook het 
uitblijven van internationale humanitaire hulp aan de kampen werd aangeklaagd. Het 
Koerdische Autonome Zelfbestuur en de Syrische Democratische Strijdkrachten verloren in de 
strijd tegen IS 12.000 strijders. Meer dan 20.000 anderen hebben blijvende beperkingen. De 
hevige gevechten en bombardementen verwoestten steden en dorpen en leidden tot grote 
interne en externe vluchtelingenaantallen. Het gebrek aan internationale humanitaire hulp en 
de aanhoudende weigering om de opvang en berechting van de eigen burgers te verzekeren 
overeenkomstig de Conventies van Genéve leidden tot de huidige, onhoudbare en 
onmenselijke situaties en schendingen van mensenrechten, voornamelijk kinderrechten. 
Vooral Europese landen en de Europese gemeenschap bevinden zich momenteel in een 
situatie waarin ze verkiezen jonge kinderen in gevangenschap te laten sterven aan 
verhongering en uitdroging als straf voor de fouten en misdaden van hun ouders, eerder dan 
de ouders te berechten op een juridisch correcte wijze. Nu worden vrouwen verplicht toe te 
kijken en te ondergaan hoe regeringen van Europese landen hun kinderen langzaamaan laten 
doodgaan als bestraffing voor hun deelname aan IS.  
 
Enkele moeders getuigden: “De toestand in dit kamp is verschrikkelijk. We leven hier met 300 
gezinnen ongeveer. Er is één winkeltje, kleiner dan dit lokaal hier (4 x 6m), maar niemand mag 
in de winkel. Het is een kleine ruimte. Wij verlangen nu al meer dan een maand om groenten 
en fruit te kopen. Wij hebben zo’n verlangen om groenten en fruit te eten (...) Ik zie één winkel 
met een rij van bijna honderd vrouwen; een rij die niet stopt. Kinderen hebben geen kleren, 
geen schoeisel, geen medicatie.”  
    
“Wat u kapot maakt, is dat ge wilt eten, maar ge kunt niet eten. Ge gaat naar buiten, ze 
brengen groenten, niet genoeg. Driehonderd mensen staan in de rij; die vechten in de rij.”  
 
“Ik heb een week geleden een vuist in mijn gezicht gekregen van de vrouw die achter me stond, 
omdat het mijn beurt was, maar ik voor haar moest pakken.”      
 
De schaarste aan voeding in het kamp Al Hol is groter geworden door de toename van het 
aantal vluchtelingen en gedetineerden. Hoewel de Koerdische instanties voedselpakketten 
uitdelen, is er een verontrustend tekort aan levensmiddelen.  Een moeder vertelde dat 
sommige vrouwen het zich kunnen veroorloven voedsel te kopen op de markt, maar “we 
moeten uren wachten aan de poort vooraleer we buiten kunnen. Wanneer één iemand lastig 
doet, gebeurt het dat ze de poort niet openen, waardoor we geen eten kunnen gaan kopen.”  
 
Deze onzekerheid gaat gepaard met veel stress en zorgen die de moeders zich maken om hun 
kinderen. “Me elke dag zorgen maken, dat is nu mijn leven. Maar ik mag het niet tonen aan 
mijn kindjes”. In een ander kamp hoorden we: “ik probeer mijn kinderen rustig te houden, 
maar als ouder weet je wat er gaande is.” De meeste kinderen lijden aan chronische diarree, 
en een aantal van hen zijn reeds overleden. Door het sterven van kinderen, die nood hadden 



 
 

8

aan verzorging, is het vertrouwen in de medische voorzieningen sterk gedaald: “Mijn zoon was 
ziek en werd verzorgd in een ziekenhuis. Ik mocht hem niet bezoeken, maar ze zeiden dat alles 
goed ging met hem. Plots kreeg ik hem dood terug. Hij was 18 maanden.” 
 
Verhalen van vrouwen die zelfmoord plegen in de kampen zijn niet ongewoon. De 
uitzichtloosheid en het gebrek aan humanitaire hulp zorgen ervoor dat sommige vrouwen de 
wanhoop voorbij zijn. Zo vertelde een moeder over een vrouw: “Ze zag het niet meer zitten 
en heeft een fles javel leeggedronken. Zij is de eerste niet en zal ook niet de laatste zijn, die 
zoiets doet”.  
 
Ondanks de onmenselijke omstandigheden slagen de vrouwen er in mekaar steun te bieden. 
De solidariteit tussen de vrouwen is groot. Ze ondersteunen elkaar psychologisch en geven 
elkaar hoop. “Sommige vrouwen zijn zwakker en dan zeg ik tegen hen dat het wel goed komt, 
hoewel ik er zelf niet altijd in geloof.” Een vrouw uit een ander kamp deelde dat ze geen 
borstvoeding kon geven aan haar kind, maar “gelukkig is er een andere moeder aanwezig die 
mijn baby wilt voeden, want hij zou het anders niet overleven”. Hoop en de wanhoop blijken 
elkaar snel af te wisselen, maar zonder enig perspectief, “we hebben er nood aan te weten dat 
er een uitweg is.”  
 

“In this recent process, ISIS has clearly stated that the organization 
will re-emerge from the camps where ISIS families stay. Sleeper cells 

captured by our intelligence units say they will ‘have their vengeance’, 
return to the region, and so on. That is a grave threat. The revival of 

ISIS is a threat against humanity, not just the region.” 
Newroz Ehmed (2019) 

 
Begin augustus 2019 verwittigde Newroz Ehmed, algemeen bevelhebber van de Syrische 
Democratische strijdkrachten, dat IS zich momenteel hergroepeert in de vluchtelingen- en 
detentiekampen. Ongeveer alle moeders die we interviewden zeiden dat ze vreesden voor 
hun leven en dat van hun kinderen. Vrouwen, die de IS-ideologie trouw blijven, eisen dat de 
kampbewoners zich gedragen en leven volgens de regels van IS.  Wie zich daar niet aan houdt, 
wordt gestraft.    
 
“Telkens wanneer ze me vragen of ik nog voor IS ben, zeg ik neen, want ze hebben mijn man 
gedood. Telkens wanneer ik zeg ze hebben mijn man gedood, IS heeft mijn man gedood, word 
ik aangevallen. Ze spugen in mijn gezicht. Een vrouw heeft in mijn hand gebeten. Deze nagels 
waren eruit gekomen. Ze zeggen dat ik afvallig ben. Ze zeggen: ‘We willen het bloed van u en 
uw kinderen aan onze handen.’ (...) De Islamitische Staat voor ons is nooit gestopt, want het 
blijft u achtervolgen (...) Gisteren werd nog een Islamitische vrouw bedreigd, dat ze haar tent 
in brand gaan steken. Hoe kan een moeder slapen en gerust slapen? Dat gaat niet. De hele 
nacht moet gij rondkijken..., elk klein geluid. Deze nacht kwam E. achter mij liggen en ze zei: 
‘Ik hoor iemand rondstappen’. Ge leeft gewoon in angst, de angst gaat niet weg.”         
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Een van de moeders merkte hierbij op dat ze een jaar geleden haar leven en dat van haar 
kinderen riskeerde om te ontsnappen aan de terreur en gruwel van IS en “nu zitten we er 
opnieuw in. Haal ons hieruit. We willen hier uit.” De weigering om de opvang en berechting 
van de 14 Belgische moeders te verzekeren overeenkomstig de Conventies van Genéve plaatst 
momenteel de Belgische staat in een situatie waarin ex-IS aanhangers, die smeken IS te 
kunnen verlaten, als reactie krijgen dat ze best bij IS blijven.    

5. Stemmen vanuit de kampen 
 
“Ik heb altijd gezegd, als ik terug ben, ga ik echt een boek schrijven over het leven daar (België) 
en hier (Syrië). Amai.. pff... gewoon niet te doen. Als ik de tijd kon - maar dat is met veel dingen 
natuurlijk – kon terugdraaien, nooit opnieuw.  Als ik dat op voorhand wist, amai neen... sorry. 
Ik ben ook gewoon met mijn man gekomen. Weet je, ik had geen idee. Het gebeurt soms in 
Europa ofzo... als moslim, er zijn bepaalde dingen die niet kunnen en we dachten we gaan 
gewoon naar Syrië, want er is een overlevering van de profeet die zegt ge moet in Syrië gaan 
leven, in het gebied van Sham. Het gebied van Sham is gezegend. Ik heb hier nog niets 
gezegends gezien, maar allé. We zijn hier aangekomen, mijn man werd direct van mij 
afgenomen. Alles werd afgepakt, paspoort, telefoon, alles werd direct vernietigd en ik heb hem 
maanden niet gezien. Ik ben toen beginnen denken hoe kan ik hier weg, hoe kan ik vluchten. 
Toen mijn man terugkwam, zei hij dat we hier nooit kunnen uitgeraken.”  
 
De meeste verhalen van de moeders gingen over vernedering, intimidatie en terreur. “Op 
straat werden we behandeld als afval, afval met kinderen, telkens in de nacht moeten 
wegrennen, gaan lopen, altijd je spullen achterlaten. Zoveel onrecht, geen recht krijgen op 
brood, op eten, op niets, geen water, daar moet je zelf voor lopen, met de kleintjes overal gaan 
bedelen, gewoon voor een fles drinkwater.” Vrouwen mochten niet naar buiten en leefden 
opgesloten. “Je zit gewoon 24 uur tussen vier muren met kinderen, die vragen om naar buiten 
te gaan. Die snappen niet dat het mij niet toegelaten werd (...) Op de duur zit je gewoon met 
stress. Je werkt het uit op de kinderen, terwijl die onschuldig zijn.”  
 
Verschillende moeders vertelden dat ze naar Syrië kwamen om moslim te kunnen zijn. “Ze 
hadden het heel mooi gemaakt (sociale media). Ge zag islamitische staat; ge zag moslims leven 
zoals ze willen; ge zag hoofddoeken. Ge zag dat wij niet onderdrukt zijn. Eerlijk, in België mag 
je geen hoofddoek aandoen in scholen. Als moslim - en wie wilt dat niet -  wil je gewoon gerust 
leven, gewoon leven zoals je wilt, met hoofddoek. Gewoon normaal je kinderen opvoeden zoals 
je wilt en dat hebben we niet gekregen in België (...) Ik heb heel  veel nood om moslim te kunnen 
zijn.” Een andere vrouw vertelde: “Ik ben niet naar hier gekomen om te vechten. Ik ben naar 
hier gekomen omdat ik mijn leven wou veranderen. Ik wou een goede moslim kunnen zijn. Toen 
ik zag wat er in IS echt gebeurde wou ik onmiddellijk vertrekken.”  Anderen zijn wel gekomen 
om deel te nemen aan de oorlog, om hun broeders en zusters te steunen, die door de wereld 
in de steek werden gelaten, tegen hetgeen het Syrische regime hen aandeed. “Ik heb gekozen 
om naar hier te komen via Turkije. Ik dacht hoe kan ik hier (België) zitten en ik eet goed en ik 
drink goed en ik kijk TV en ik heb het goed, terwijl er kindjes zijn die sterven, die doodgaan. Ik 
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dacht, zoals heel veel vrouwen, we gaan die helpen. We gaan iets goed doen voor de 
Islamitische gemeenschap.” Een andere moeder vertelde: “Ik ben gekomen omdat ik de 
beelden zag van Syrië, de moeders, kinderen die waren aan ’t dood gaan (...) Het deed me pijn, 
die vrouwen te zien schreeuwen ‘kom me helpen’ en dat ze niemand hadden die hen kon 
helpen. Het deed me pijn (...) Ik heb niet gedacht dat ik zo lang zou leven, dat ik zou trouwen 
en kinderen hebben. Het was voor mij echt van ik wil die mensen gaan helpen. Het was meer 
zo de zorg, de mensen gaan halen uit het puin. Ik had zelf verwacht dat ik dood zou gaan, snap 
je.”  
 
De realiteit waarin deze vrouwen uiteindelijk terechtkwamen, maakte dat ze pogingen deden 
om weg te raken, te vluchten en terug te keren naar België. “Wanneer ik wou vertrekken, was 
ik pas zwanger. Dus dat is meer dan 3 jaar bijna, maar het lukte niet. Weet je hoeveel keer ik 
ben opgepakt geweest door IS? Drie keer opgepakt. Ik heb in de gevangenis gezeten, drie keer 
en ze hebben gezegd als ge nog één keer probeert, je wordt... het is de doodstraf. En u weet 
heel goed dat ze het doen. Dus, dan heb ik gewacht, gewacht, gewacht tot iedereen kon 
weggaan, tot iedereen kon weglopen. Dan...,  wanneer de meesten weglopen, dan heb ik 
gezegd we proberen het nog eens en dan is het gelukt. Gelukt, eigenlijk niet 100% gelukt, want 
ik wou niet bij de Koerden aankomen. Ik wou in Turkije aankomen, maar ja... ik was tenminste 
weg van daar (IS).”  
 
De meeste vrouwen die ontsnapten uit IS hoopten via Turkije naar België te kunnen komen 
met hun kinderen. Nu hebben ze het gevoel dat ze terug in dezelfde situatie zitten. Opnieuw 
leven ze in gevangenschap onder de intimidatie en terreur van IS. “Ik wil terug mijn leven 
opbouwen. Ik wil terug normaal leven. Ik wil terug gaan zwemmen. Ik wil vanalles doen als ik 
de kans krijg. Ik wil er alles aan doen om de tijd die ik nog heb van mijn leven, om er echt iets 
mooi van te maken. Ik ben nog jong. Ik wil gewoon gelukkig leven. Ik heb gezien, ik heb gewoon 
andere gedachten dan zij. Ik heb zoveel haat voor IS. Ze hebben mij, ze hebben de wereld kapot 
gemaakt. Ik heb spijt dat ik dit hier in het kamp luidop gezegd heb, want nu ik ben een afvallige 
en die worden gezocht door de geheime politie.” “Bedoel je bij IS? ” “Neen, ook hier in de 
kampen. Ge wordt geslagen, ge wordt bedreigd.”     
 
“Ik wil naar huis. Ik wil naar huis naar onze familie, naar onze geliefden, want hier is geen 
enkele geliefde. We doen soms wel vriendelijk tegen elkaar, maar als het er op aankomt dan 
is het ieder voor zich.”  
 
“Is er een mens die denkt dat wij ooit gerust gaan kunnen leven in België (...) België moet meer 
schrik hebben van de mensen die in België de ideologie nog hebben. Ik zeg altijd tegen de 
meisjes (andere moeders), ik zeg mijn komst naar Syrië was mijn deradicalisering, want ik heb 
iets gezien, een ideologie gezien. Ik heb gezien wat radicaal is en daar wil ik helemaal niets 
mee te maken hebben, maar de mensen (IS-aanhangers) die daar (in België) gebleven zijn, die 
denken nog steeds aan dat mooie propagandabeeld. Daar moeten ook wij schrik van hebben.”    
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6. Repatriëring en ontmanteling van de vluchtelingenkampen 
 
Ook buiten de vluchtelingen- en detentiekampen merkten we een toename aan spanningen 
in Noordoost-Syrië. Gedurende het ganse verblijf waren we getuige van brandstichtingen in 
en rond Quamishli. In een periode van twee weken werden 20.000 hectaren oogstbare graan 
in brand gestoken. Omwoners 
wezen naar aanhangers van 
het Syrische regime, anderen 
verwezen naar IS-cellen die 
opnieuw actief werden, nog 
anderen verdachten Turkije, 
dat sinds de bekendmaking 
van een mogelijke afbouw van 
de Amerikaanse aanwezigheid 
in de regio eigen troepen 
begon samen te trekken aan 
de grens met Noordoost-Syrië. 
Deze toename aan spanningen 
en de onhoudbare situatie in 
de vluchtelingen- en detentiekampen leidden ertoe dat steeds meer landen overgaan tot de 
repatriëring van eigen burgers uit Syrië en Irak, waaronder Kosovo (74 kinderen, 32 vrouwen, 
4 mannen), Oezbekistan (148 vrouwen en kinderen), Kazachstan, Tadzjikistan, Rusland, 
Turkije, Indonesië en de Verenigde Staten (16 volwassenen en kinderen). West-Europese 
landen beperkten zich tot het weghalen van slechts enkele kinderen, meestal weeskinderen 
of kinderen die in de detentiekampen verblijven zonder een ouder: Duitsland (15 kinderen), 
Zweden (7 kinderen), Nederland (2 kinderen), Frankrijk (18 kinderen), Noorwegen (5 kin-
deren).   

De Belgische overheid maakte van de missie gebruik om op 13 juni 2019 zes kinderen en 
jongeren te repatriëren die zonder ouder verbleven in de Koerdische detentiekampen, hetzij 
als weeskinderen, hetzij als kinderen meegenomen door een overleden ouder. De leeftijden 
van deze kinderen en jongeren liggen tussen 6 en 18 jaar, wat betekent dat alle jongeren 
ouder dan 10 jaar werden gerepatrieerd. Van de 35 Belgische kinderen, die we hebben 
ontmoet en momenteel nog in de kampen vastzitten, is 92% jonger dan 6 jaar. De drie oudere 
kinderen zijn 6 en 7 jaar.  

De voorbije weken stellen we vast dat het Koerdische Autonome Zelfbestuur begon met de 
ontmanteling van de vluchtelingenkampen, die eigenlijk bedoeld waren als tijdelijke 
noodopvang. Op 30 juli 2019 werd gemeld dat 32.000 personen met de Iraakse nationaliteit 
uit het kamp Al Hol zouden worden geëvacueerd naar kampen in Irak. Eerder werden reeds 
800 Syrische vrouwen en kinderen geëvacueerd en overgedragen aan de Syrische stammen 
waartoe ze behoren.      

 

 

Figuur 3  Brandstichting van graanvelden in Qamishli 
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7. Conclusie 
 
We maakten de reis naar Noordoost-Syrië omwille van de alarmerende berichten over de 
onmenselijke leefomstandigheden in de vluchtelingen- en detentiekampen en de veront-
rustende gezondheidstoestand van vrouwen en kinderen. Vooral jonge kinderen, waaronder 
ook Belgische kinderen,  stierven aan ondervoeding, uitdroging, onbehandelde geïnfecteerde 
wonden en eenvoudig te voorkomen ziektes. In de eerste plaats gingen we om kinderen en 
moeders medische zorgen toe te dienen om te voorkomen dat nog meer kinderen het 
slachtoffer zouden worden van de Belgische terughoudendheid om te repatriëren. We stelden 
vast dat de huidige omstandigheden in de detentiekampen onaanvaardbaar onmenselijk zijn 
en de Belgische overheid en andere Europese lidstaten die niet overgaan tot repatriëring zich 
schuldig maken aan ernstige schendingen van de Conventies van Genéve, de Universele 
verklaring van de Rechten van de Mens en het kinderrechtenverdrag. Momenteel bevinden 
België en andere Europese landen zich in een situatie, waarin: (1) ze bijna 2 jaar nalaten en 
weigeren kinderen en hun moeders weg te halen uit gevangeniskampen met een ernstig 
tekort aan voedsel, drinkwater, basishygiëne en medische zorg in een woestijn- en 
oorlogsgebied; (2) ze momenteel jonge kinderen, baby’s, peuters en kleuters in gevangen-
schap laten sterven aan verhongering en uitdroging voor de fouten en misdaden van hun 
ouders; (3) ze vrouwen verplichten toe te kijken hoe Europese landen hun kinderen langzaam-
aan laten doodgaan, in plaats van henzelf op een rechtvaardige en eerlijke wijze te berechten 
en (4) ze momenteel gewezen IS aanhangers, die smeken IS te kunnen verlaten, verplichten 
bij IS te blijven, terwijl die zich probeert te hergroeperen in ondermeer de vluchtelingen- en 
detentiekampen. Deze situatie is eveneens een ernstige schending van de grondrechten van 
de Europese Unie, die dan ook haar verantwoordelijkheid dient te nemen ten opzichte van 
deze burgers van haar respectievelijke lidstaten.  

De gevolgen van deze onmenselijke leefomstandigheden en toenemende IS-radicalisering 
voor de kinderen toonden zich duidelijk in de medische en psychologische vaststellingen. Bijna 
alle kinderen en moeders hebben chronische diarree. Ongeveer 70 % van de kinderen jonger 
dan 5 jaar is chronisch ondervoed met als gevolg een vertraging van de lengtegroei en 
gewichtstoename en een toenemende ontwikkelingsachterstand. Boven de leeftijd van 5 jaar 
is de ondervoedingsgraad 50 %. Verschillende moeders en kinderen hebben nog steeds niet-
geheelde orthopedische oorlogsletsels, die verdere medische opvolging vereisen. Bij een 
viertal van hen werden letsels vastgesteld die op korte termijn opnieuw heelkundig moeten 
worden behandeld. Tijdens de spelobservaties merkten we duidelijke tekens van ernstige 
psychologische stress en een gebrek aan ontwikkelingsbevorderende leerervaringen met een 
nefaste impact op de taalverwerving, cognitieve ontwikkeling en schoolse vaardigheden van 
de oudste kleuters en schoolkinderen en op hun toekomstige schoolintegratie en onderwijs-
mogelijkheden.  

De verhalen van de moeders over de keuzes die ze maakten, hetgeen is gebeurd en welke 
toekomst ze voor ogen hebben, staat in schril contrast met het gangbare publieke en politieke 
debat in België en andere Europese landen. Een eerste, belangrijke verschil zijn de redenen 
van vertrek die we konden onderscheiden, gaande van: (1) gewoon en ongestoord moslim te 
kunnen zijn, (2) broeders en zusters in nood te gaan helpen en (3) het vergezellen van partner, 
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familieleden of vrienden. Een ander belangrijk thema in hun verhalen zijn de onderdrukking, 
vernedering, intimidatie, terreur en geweld waarmee vrouwen werden geconfronteerd en de 
pogingen om te ontkomen aan het schrikbewind van IS. Met betrekking tot de toekomst, 
hopen ongeveer alle vrouwen die we spraken op een normaal leven voor hen en hun kinderen. 
Met ‘normaal’ bedoelen ze zo snel mogelijk IS te kunnen vergeten en achter zich te laten, rust 
te kunnen vinden, een goede moeder te zijn voor hun kinderen, opnieuw gaan studeren en 
iets maken van hun leven.  

Deze verhalen van de 10 moeders die we hebben ontmoet, mogen we niet veralgemenen. Het 
zijn de verhalen van vrouwen die hun ervaringen wilden delen met niet-moslim landgenoten, 
ondanks het vijandige klimaat waarin ze leven. Ze tonen wel dat we ons moeten behoeden 
voor sektarisch wit-zwart denken in het beoordelen van hun keuzes en daden, evenals dat de 
centrale concepten van radicalisering en deradicalisering in de aanpak van IS-terrorisme voor 
hen geen betekenis hebben, zelfs misplaatst zouden zijn.            

Het feit dat ongeveer 41.000 vooral jonge mensen vanuit 80 landen hun land verlieten om zich 
in Irak en Syrië aan te sluiten bij IS kunnen we niet vatten en begrijpen vanuit een concept als 
radicalisering, dat een sociaal en maatschappelijk gegroeid fenomeen neigt te reduceren tot 
individuele gedachte- en denkstoornissen, die moeten worden behandeld. De gruwel van IS is 
niet toe te schrijven aan individuele of collectieve menselijke waanzin, maar is eerder het 
logische gevolg van een bepaalde manier van maatschappelijk denken. Het is het ultieme 
resultaat van sektarisch en polariserend wij-zij denken, dat zich de voorbije decennia meer en 
meer meester maakte van de samenleving. Wij, de beteren, de uitverkorenen, de zuiveren 
tegen zij, de minderen en afvalligen, die we langzaamaan meer en meer ontmenselijken als 
de vijand die moet worden verslaan. We pleiten dan ook voor een uitbreiding van de 
(de)radicaliseringsbenadering met dit meer maatschappelijke perspectief, van waaruit we een 
historische stap kunnen zetten door moeders en kinderen te repatriëren, de moeders te 
berechten, een tweede kans te geven en hen bondgenoot te maken in de strijd tegen het 
sektarische en polariserende wij-zij denken. Zij kunnen getuigen van de gruwel en 
onmenselijkheid waartoe sektarisch en polariserend denken kunnen leiden.   

Tot slot stelden we vast dat er nood is aan een breed en integraal ondersteuningsprogramma 
voor Noordoost-Syrië, dat kan bijdragen tot de heropbouw, stabiliteit en vrede in de regio. 
Vluchtelingen en oorlogsgevangenen dienen de kampen, als nieuwe bolwerken voor de 
verspreiding van de IS-ideologie, te verlaten. Uitgebreide materiële, medische en psycho-
logische ondersteuning en grootschalige, anti-sektarische educatieve programma’s zijn nodig 
om een nieuwe opmars van de IS-ideologie te beletten.  

 

 


