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L
iefde in het kalifaat, dat
is lastig. Gailon (45) uit
Trinidad en Tobago
kwam naar Syrië met
haar man, een IS-strijder
van dezelfde Cari bische
eilandengroep. Eenmaal
hier vroeg ze een schei-

ding aan, en trouwde ze  opnieuw,
met een andere IS-strijder. Ook dat
werd een scheiding. Ja, waarom ei-
genlijk?

‘Er is iets mis met ze. Lastige man-
nen.’

Gelukkig ontmoette ze in het kali-
faat ook aardige mensen. Zoals de
zusters uit Nederland. Als ze erover
vertelt, springt Gailon van enthou -
siasme op in de pick-uptruck die haar
door de nachtelijke woestijn afvoert
naar een gesloten vluchtelingen-
kamp. ‘Ik heb hier in Syrië veel vrou-
wen uit Nederland ontmoet en het
zijn leuke mensen.’

Nee, de Nederlanders waren er niet
meer bij in Shafa, de stad waar ze afge-
lopen week vandaan vluchtte. Het
was in het begin, in Raqqa. ‘We ont-
moetten elkaar in de klasjes voor
vrouwen. Waar we koranverzen leer-
den, alle nieuwe moslims bij elkaar.
Daar waren wel vijf of zes Neder-
landse zusters.’

De Nederlandse vrouwen zijn niet
bang. Die doen hun zegje, ook in het
kalifaat. ‘Ze komen voor je op.’ Bij-
voorbeeld toen Gailon wilde schei-
den. Waar haar laatste ex is? Geen
idee. Terwijl zij zich afgelopen week
overgaf, samen met honderden an-
dere vrouwen uit Syrië, Irak, Kazach-
stan, Rusland en Europa, bleef hij ach-
ter, ergens in het rivierdal van de
 Eufraat. De mannen proberen Shafa
te verdedigen en de zeven dorpen op
de oostelijke rivieroever die fungeren
als laatste bunker van het kalifaat.

‘We hebben IS in Syrië verslagen’,
twitterde de Amerikaanse president
Donald Trump vorige maand, in een
bericht waarin hij het vertrek van het
Amerikaanse leger uit Syrië aankon-
digde. ‘Militair gesproken is de zoge-

noemde Islamitische Staat verslagen’,
stelde de Turkse president Erdogan
deze week in The New York Times. En
volgens de Nederlandse oud-minister
van Defensie, Jeanine Hennis, nu VN-
gezant in Irak, is de terreurgroep wel-
iswaar in staat tot het plegen van aan-
slagen, maar ‘militair verslagen’.

Wat zie je daar ter plekke van, op de
oostelijke oever van de Eufraat? De
MERV wordt dit gebied in Amerikaans
legerjargon genoemd, de Middle
Euphrates River Valley. Een strijders-
groep die in hetzelfde jargon de SDF is
gedoopt, Syrian Democratic Forces,
een samenwerkingsverband van
vooral Koerdische en enkele Arabi-
sche milities, is hier al ruim acht
maanden bezig met Operation
Round up. Wat begon als een snelle
jacht op IS-kopstukken, is verworden

In het dal van
de Eufraat leeft
het kalifaat nog

In Zuidoost-Syrië bombarderen de VS 
de laatste verzetshaarden van IS naar 
de vergetelheid, zeggen ze. Correspondent
Ana van Es trekt het gebied in en merkt
dat het kalifaat nog niet verslagen is.

tot een moeizame oorlog om de laat-
ste vierkante kilometers kalifaat.

Legerpost

Vanaf het dak van zijn legerpost in het
dorp Al Buqan kijkt commandant
Serdaşt uit over de riviervallei. Ten wes-
ten ligt de stad Hajin, waar IS sinds de-
cember na maanden lijkt te zijn weg-
gebombardeerd. Toch durft niemand
het woord ‘bevrijding’ te gebruiken.
Toen de Amerikaanse woordvoerder
van de anti-IS-coalitie in oktober 2018
op Twitter aankondigde dat de MERV
snel bevrijd zou zijn, deed IS rondom
Hajin een spectaculaire uitbraak.

Ten oosten van de legerpost ligt de
stad Shafa, waar de SDF afgelopen
week voor het eerst probeerde bin-
nen te dringen. Alleen ’s nachts, want
overdag zie je de rode laserstralen

SLAG OM HAJIN Rookwolken hangen boven Hajin, de stad waar Islamitische Staat volgens de oiciële lezing zou zijn verdreven. Voordat je de stad                      
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i
TRUMP De Amerikanen zijn  begonnen met
het zich terugtrekken uit Syrië, zo heeft een
defensiewoordvoerder vrijdag verklaard.
Het gaat vooralsnog alleen om materieel.

eens. We willen dat het klaar is.’ Later zal
een SDF-woordvoerder bevestigen dat de
aankondiging van Trump samenvalt
met een toename van luchtaanvallen. De
piloten profiteren van het heldere win-
terweer, luidt zijn officiële verklaring.
‘Nu kunnen zij doelen spotten. In de
zandstormen van afgelopen herfst kon
dat niet.’

Goudkust

Syrië, dat is ‘zand en dood’, had Trump
gezegd, maar de laatste frontlijn met IS
heeft groene weilanden en palmbomen.
De extremistische strijders hebben zich
ingegraven in wat ooit gold als de goud-
kust van de Eufraat. In het puin van
 Hajin, 40 duizend inwoners in vredes-
tijd, nu verlaten, kun je de platgebom-
bardeerde resten herkennen van wat
ooit barokke villa’s zijn geweest, ge-
bouwd door Syriërs die goed verdienden
in de Golfstaten.

‘Tot een week geleden was alles in
orde’, verzucht Mervat (30) uit Irak. Ze zit
in een bus die de riviervallei achter zich
laat, tussen een schooljongen die geron-
seld werd voor de IS-jeugdbrigade Ashbal
al khilafah, de welpen van het  kalifaat,
huilende kleuters en een baby van één
dag oud. Het is dat de luchtaanvallen het
gevaarlijk maken, anders was ze geble-
ven. De Staat, die functioneerde nog net
zo goed als jaren geleden in de provincie
Anbar, Irak. ‘Niets veranderd.’

Alles functioneerde, bevestigen de an-
dere vrouwen in de bus. Het ziekenhuis
in Shafa, zeker tot vorige week – de SDF
bevestigt dat detail. De koranscholen in
de moskeeën. De hizbah, de moraalpoli-
tie die gevreesd was bij inwoners die
minder met de Staat waren ingenomen.

Harde dreunen richting Shafa. Zowel
de Amerikanen, Fransen als Britten heb-
ben rondom de laatste frontlijn met IS
een artilleriepost. De SDF, die op de
grond het terrein bewaakt, wil hier geen
journalisten toelaten. Soms gaat het mis
met de westerse hulp. Bij een kachel in
het Martelaar Berxwedan veldhospitaal
zit op zaterdag 5 januari Khalil, een 19-ja-
rige SDF-strijder, bij te komen van een ra-
ketaanval. Het begon met de Amerika-
nen, die hem en zijn maten wilden hel-
pen. ‘Heel aardig. Ze vroegen waar IS zit.’

Geen Amerikanen, zegt een collega.
‘Het waren Britten.’

De Britten openden het vuur richting
Shafa. Dat liep niet goed af. IS sloeg terug
met een antitankraket. Die trof niet al-
leen meerdere Britten, maar ook de com-
mandopost van de SDF. Zijn maat Bakr,
21 jaar en pas een paar maanden in
dienst, kwam om het leven. Ze komen
uit dezelfde stad, Kobani in Noord-Syrië. 
Nu ligt Bakr in een witte lijkenzak in een
ambulance. Khalil zit halfdoof van de
klap voor de kachel.

De hospik van het Martelaar Berx-
wedan-ziekenhuis, de Amerikaan Jon
Rieth (41) ziet het gelaten aan. In het da-
gelijks leven is Jon ambulanceverpleeg-
kundige in Syracuse, Verenigde Staten.
Geregeld neemt hij vrij om als vrijwilli-
ger medische zorg te verlenen in de
strijd tegen IS. Eerst in Irak, nu in Syrië.
Hij arriveerde hier op 21 december,
daags na Trumps aankondiging. 

De Amerikaanse legerbasis is vrijwel
naast het ziekenhuis. Britse en Ameri-
kaanse medicsdoen aan de frontlijn de
eerste opvang. De eerste ontmoeting
was ongemakkelijk. De Amerikanen,
soms special forces, vinden het vreemd
dat hij, Jon uit Syracuse, vrijwillig naar
Syrië is afgereisd om hier te helpen. De
eerste keer aan de frontlijn zei er eentje:
‘Ik moet een foto van je  nemen. Om te
 kijken of jij wel een van de goeden bent.’ 

Maar laatst kreeg Jon zomaar een
 mueslireep van een van hen. ‘Dat was aar-
dig.’ Hij weet dat ze verbijsterd zijn dat ze
worden teruggeroepen uit Syrië. ‘Ik heb
veel vrienden die aan grimmige oorlogs-
fronten werken, maar niemand werkt
met special forces. Dat is wat we allemaal
hadden willen worden.’ Buiten klinkt ge-
toeter van een ambulance. Op een bran-
card wordt een jongeman (23) naar bin-
nen gereden. Jon ziet het al: zijn huid is
vlekkerig. Hij voelt de halsslagader. Niets.
Voor de vorm luistert hij nog met een ste-
thoscoop naar het hart. Schudt zijn
hoofd. Spreekt één woord. ‘Martelaar.’

Een collega van de SDF slaat woedend
tegen de deur. Ze doen het minst aantrek-
kelijke werk in deze oorlog, de bevoorra-
ding. En ze waren niet eens aan het front.
Ze reden over de weg die het rivierdal in
loopt, en die al meer dan een jaar is her-
overd. Langs de kant stond een motor,
zonder bestuurder. Toen ze er langsre-
den, ontplofte die. ‘Dit soort aanslagen
zien we steeds vaker’, zegt Jon. ‘Voor een
grondoffensief heeft IS geen mensen
meer. Hiervoor wel. De psychologische
gevolgen op de bevolking zijn enorm.’

In de bus vol gevluchte vrouwen zit
een dag later de Syrische Hamed, 16 jaar.
Haar man heeft haar naar de frontlijn ge-
bracht. Daarna keerde hij zelf weer om,
terug het kalifaat in. Vanwege zijn werk
kan hij niet gemist worden. ‘Hij repa-
reert motorfietsen voor de Staat.’

niet van de mijnen die IS overal heeft
neergelegd. Ontmijnen doen de man-
nen van Serdaşt door granaten in hui-
zen te gooien. Is de oorlog voorbij?
Serdaşt, zoals wel vaker in de SDF een
Koerd die het bevel voert over lokale
Arabische strijders, maakt zich zor-
gen. Niet om het gevecht dat zich
voortsleept in de  riviervallei. ‘IS heeft
nog een kleine stad en meerdere dor-
pen. Vroeger of later zal het gebied
worden heroverd.’ Hij zit meer in over
wat zich afspeelt op de toegangswe-
gen naar het stroomdal van de Eu-
fraat. Die zijn al meer dan een jaar
heroverd. Toch pleegt IS hier bijna da-
gelijks dodelijke aanslagen. ‘Mijn
mannen zijn daar niet veilig.’

Vanuit Shafa stijgen rookwolken
op. Serdaşt wijst naar de lucht. Wes-
terse straaljagers die luchtaanvallen
uitvoeren. De luchtaanvallen worden
aangevraagd door spotters van de
SDF aan de frontlijn. Daarnaast selec-
teert de coalitie zelf doelen, onder
meer met behulp van drones die over
het kalifaat vliegen. Sinds de aankon-
diging van Trump dat hij zijn troepen
hier wil terugtrekken, hoort Serdaşt
meer luchtaanvallen dan ooit. Meer
dan de SDF zelf bestelt.

‘Het is meer dan waar wij om vra-
gen. We denken dat de Amerikanen
een snel einde willen maken aan deze
oorlog. En daar zijn we het wel mee

ROUW SDF-strijders nemen afscheid van een nabij Hajin gesneuvelde collega.

De Amerikanen
bombarderen
meer dan ooit nu
ze bijna weggaan

FRONTLINIE Amerikaanse militairen in de buurt van Shafa.

             bereikt, moet eerst de Eufraat worden overgestoken. Foto’s Delil Souleiman, Getty, AFP


