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ADVERTENTIE

RECONSTRUCTIE GEGIJZELD DOOR SYRISCHE JIHADISTEN

‘Voorhetzelfde geld
ben je verdwenen’

Het is donderdagavond 19 juli.
Samenmet zijn Britse collega
John Cantlie, kruipt Oerle-

mans door een gat in een hek bij de
Turkse stad Kavalcık over de Syrische
grens. Dichtbij ligt Bab Al-Hawa, de
grenspost die sinds een week in han-
den is van het Vrije Syrische Leger.
De twee willen dieper het noorden
van de provincie intrekken, enmo-
gelijk doorstoten naar Aleppo.
Hun gids is bekend bij Cantlie, ze

vertrouwen hem. Aanvankelijk volgt
het trio een bekende smokkelroute.
Maar in plaats van linksaf te slaan,
zoals gebruikelijk, gaat de gids
rechts. En loodst hen een jihadisten-
kamp binnen.
In het kamp, zo’n drie kilometer

van de grens, worden de fotografen
omsingeld door twintig ‘bebaarde
mannen’ met kalasjnikovs. Afrika-
nen, Pakistanen, Bangladeshi, Tsje-
tsjenen, meent Oerlemans te ontwa-
ren, het zijn in elk geval ‘religieuze
fanaten’. Ze worden beschuldigd
van spionage voor de CIA. Deman-
nen worden stevig ondervraagd,
hun spullen worden in beslag geno-
men. Geblinddoekt en vastgebon-
den worden ze in een tent op de
grond gelegd.
Op dag twee, slagen Oerlemans,

Cantlie en de gids erin te vluchten.
Ze rennenweg, blootsvoets over de
rotsachtige bodem,maar na nog
geen 300meter worden ze ontdekt.
‘De kogels vlogen om onze oren’,
vertelt Oerlemans later op radio en
televisie.
Cantlie en hij raken beiden ge-

wond. Ze hebben allebei hun voeten
tot bloedens toe stukgelopen. Oerle-
mans is ook getroffen in zijn heup.
De kogel komt er ‘schoon’ weer uit,
vitale organenworden niet geraakt.
Opmerkelijk is dat de gids wel heeft
kunnen ontsnappen, terug de grens
over naar Turkije.
Inmiddels begint het thuisfront

De Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans werd een
week gegijzeld in Syrië. Donderdag werd hij bevrijd
door strijders ‘gelieerd aan het Vrije Syrische Leger’.

zich zorgen temaken. Dagenlang is
geen contactmeer geweestmet Oer-
lemans. Met zijn vrouw Boes Hoge-
wind heeft hij afgesproken op zon-
dag te bellen, maar haar telefoontje
wordt niet beantwoord. ‘Toen wist ik
dat er echt ietsmis was’, zegt ze.
Samenmet bevriende journalis-

ten en fotografen klopt Hogewind
aan voor hulp bij het Nederlandse
ministerie van Buitenlandse Zaken.
Tegelijkertijd schakelen een zus en
vrienden van Cantlie het Britse Fo-
reign and Commonwealth Office in.
Die nemen de regie over, en treden
in contactmet de Turkse autoritei-
ten.
Afgesprokenwordt de zaak stil te

houden. Dat doet ook Peter Bou-
ckaert, directeur emergencies van
Human RightsWatch. Hij weet dat
de fotografen in handen zijn van
‘een groep internationale jihadis-
ten’, die tot voor kort onbekendwas

in Syrië. Maandag stuurt Bouckaert
journalisten die in de regio werken
een vertrouwelijke e-mail om hen te
waarschuwen voor nieuw jihadis-
tisch gevaar en het risico van kid-
napping.
Terug in het tentenkamp krijgen

Oerlemans en Cantlie dagelijks reli-
gieuze preken te horen. Oerlemans
vindt het vooral mentaal zwaar. ‘De
ene dag zijn ze je vriend en de vol-
gende dag komen ze binnenmet ge-
laden wapens en zeggen ‘bereid je
voor om te gaan sterven’. Voor de-
mocratie zullen zijn gijzelnemers,
‘die worden geleid door een schim-
mige emir’, niet zorgen, dat weet hij
zeker. ‘Ze willen de Syriërs onder de
knoet van de sharia brengen.’
De ontsnapte gids legt, eenmaal

terug in Turkije, contactmet CNN.
Zijn verhaal wordt gefilmd. Volgens
zijn versie is tijdens de vlucht ‘in de
lucht geschoten’. Hij was niet op de

hoogte van de verwondingen van
Oerlemans. Bevriende journalisten
weten CNN ervan te overtuigen het
interview niet uit te zenden, om de
fotografen niet verder in gevaar te
brengen. De opnamewordt wel ge-
bruikt om familie en vrienden op de
hoogte te stellen. Die wantrouwen
de gids. Hoe kan het dat hij wel zon-
der kleerscheuren is ontkomen?
Eenweek na de ontvoering lijken

de jihadisten voorbereidingen te
treffen omde fotografen naar een
ander kamp te brengen. Om van
daaruit onderhandelingen over los-
geld te beginnen, vermoedt Oerle-
mans. Tot dan is dat onderwerp nog
niet aan de orde geweest. Deman-
nen zijn nog geblinddoekt en ge-
boeid en vrezen het ergste. Oerle-
mans: ‘Voor hetzelfde geld verdwijn
je onder de radar, en hoort lange tijd
niemandmeer iets van je.’
Dan, plotseling, worden de twee

uit de tent gesleurd en in een auto
geduwd. ‘We are going to free you’,
hoort Oerlemans eenman zeggen.
Er wordt uit de ramen geschoten. Of
dat zomaar in de lucht is, of op de ji-
hadisten, is hen niet duidelijk. Ze
zijn geblinddoekt. Voor zover Oerle-
mans het kan herleiden, worden ze
bevrijd door ‘aan het Vrije Syrische
Leger gelieerde strijders’.
Die avond, donderdag 26 juli,

wordt Boes Hogewind door een on-
bekend nummer gebeld. ‘Het was
het verlossende telefoontje’, zegt ze.
Haarman ligt in de Turkse grensstad
Hatay in het ziekenhuis. Hij kan lo-
pen, maar nog wel wat wankel. Al
zijn spullen, inclusief paspoort, zijn
in het kamp achtergebleven. Hij
wacht op nieuwe documenten, die,
hoopt hij, snel kunnenworden gere-
geld, zodat hij vandaag nogmet het
vliegtuig naar Nederland kan.

Janny Groen, Merijn van Nuland

Jeroen Oerlemans vrijdag in gesprek met NOS-verslaggever Bram Vermeulen.
Onder de kogelwond bij zijn heup en de schaafwond op zijn been. Beeld: NOS
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