
Syrië – Nederland Jihadistenvriend 

Door Willy Van Damme op 20 september 2018  

 

 

 
De vlaggen van terreurgroep Ahrar al Sham (links), het zogenaamde Vrije Syrische Leger 

(midden) en al Qaida (rechts) broederlijk naast elkaar. Zoek de gematigde jihadisten. 

Arabische Lente  

 

 

De vlaggen van terreurgroep Ahrar al Sham (links), het zogenaamde Vrije Syrische Leger 

(midden) en al Qaida (rechts) broederlijk naast elkaar. Zoek de gematigde jihadisten. 

Wat insiders reeds lang vermoeden is de voorbije dagen duidelijk geworden. De Nederlandse 

regering steunt al jaren met militair materieel de salafistische terreurgroepen in Syrië. Was dat 

vanaf 2011 voor zover bekend alleen via politieke en diplomatieke steun en via de 

propaganda van de in wezen regeringsgetrouwe massamedia dan ging dat daarna verder. 

Volgens het dagblad Trouw en het televisieprogramma Nieuwsuur gebeurde dit vanaf 2015 

immers ook onder meer via de levering van voor die terreurgroepen cruciale 

communicatieapparatuur en pick-ups. 

Waarop zij dan door andere landen van de westerse alliantie geschonken wapens monteerden 

en eventueel gebruikten om te folteren gevangenen te vervoeren of hun eigen troepen naar het 

front te brengen. Een oorlogsmisdaad lijkt het. 

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!  

http://www.novini.nl/author/willy-van-damme/
http://www.novini.nl/dossiers/arabische-lente-dossier/


 

 

 

Witwasserij Ko Colijn 

In totaal ging het volgens die informatie om 25 miljoen euro aan materiaal waaronder 

eveneens laptops en pakken ander materieel bruikbaar voor een leger. Dit dan bestemd voor 

22 groepen waarvan er echter maar twee namen tot heden bekend raakten. Feiten die de 

regering van Mark Rutte (VVD) niet betwist. 

 

Bert Koenders, De Nederlandse sociaaldemocraat en gewezen minister van Buitenlandse 

Zaken. De man is een trouwe vazal van Washington die in 2015 hoogstnodig militair 

materieel moest leveren aan jihadistische terreurgroepen in Syrië. 

Dat het dan toch openbaar werd is deels het werk van onder meer parlementslid Pieter 

Omtzigt (CDA) en natuurlijk die betrokken journalisten die hier ditmaal alle eer verdienen 

voor hun degelijk onderzoekswerk. Vraag is nu echter wat de gevolgen zullen zijn voor de 

Nederlandse regering die al zeker vanaf 2015 die groepen met militair materieel steunde. Men 

noemde het mooi ‘niet-dodelijke hulp’. 

Een ding viel al snel op, en dat is de operatie ‘beperk de schade’ die onmiddellijk in gang 

schoot. Waarbij de vermeende kwaliteitskrant NRC blijkbaar voorop gaat. Zo stelde de krant 

dat het allemaal zo erg niet was en ook logisch toen in 2015 deze beslissing viel. 

Ook is het zenden van dit materiaal naar gewapende groepen in Syrië niet in strijd met de 

internationale rechtsregels en is die Jabhat al Shamiya (het Front van de Levant) geen 

salafistische terreurorganisatie. Het zijn in wezen goede jongens, zelfs al begaan ze wel eens 

een misdaad. Maar dat doet daar iedereen. 
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In zijn column in de NRC stelt Ko Colijn dat het misschien wel fout was maar in wezen kon 

voor hem alles toch door de beugel. De internationale rechtsorde kan wat hem betreft op de 

schop. Hier krijgt hij het ereteken van Officier in de Orde van Oranje Nassau. 

Dit allemaal ondanks de tegengestelde visies van Amnesty International en het Nederlandse 

openbaar ministerie. Merkwaardig toch. Mensen als Ko Colijn sprongen in het verleden wild 

op die rapporten en visies om de Syrische regering als crimineel aan te duiden. 

Nu men bij AI en elders ook de andere kant in beeld brengt is dat voor Colijn & co plots 

onzin. En op de visie van Rusland en Syrië zitten de Colijns van deze wereld natuurlijk nog 

minder te wachten dan op die van justitie en AI. Die eersten zijn voor hen nu eenmaal 

doortrapte smeerlappen. 

Internationaal recht 

Zo schreef de russofobe NRC op 14 september 2018 “Jabhat al Shamiya wordt over het 

algemeen beschouwd als een gematigde islamitische groep”.(1) En voor Ko Colijn van het 

regeringsinstituut Clingendael, schrijvend in een opiniestuk in diezelfde NRC (2) is er in 

wezen zelfs helemaal niets fouts aan de hele zaak. De bewering dat men zo het internationaal 

recht heeft geschonden noemt hij ‘nogal buitenaards’. 

“Maar dat je je niet zou mogen mengen in de interne aangelegenheden van een andere 

(soevereine) staat schiet door. Dat zou tirannen als Assad en Maduro (3) in deze wereld te 

veel ruimte geven …… maar op een orthodox advies van ‘het mag niet’ zit geen diplomaat te 

wachten ..…… Überhaupt wordt het voeren van buitenlandse politiek wel erg moeilijk als het 

‘volkenrechtelijk verbod op interventie’ (Nollkaemper) (4) te letterlijk wordt genomen.” 
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Het internationaal recht is nochtans duidelijk: De grenzen van een soevereine staat zijn 

onschendbaar en dient men te eerbiedigen. En het steunen van een gewapende rebellie in een 

andere staat is onder internationaal recht een casus belli voor een oorlog tegen de agressor 

door de hier aangevallen partij. Syrië kan dus onder het internationaal recht legaal de hulp 

inroepen van bondgenoten – hier Rusland –  en eventueel als represaille zelfs Nederland kapot 

laten bombarderen. 

Front met al Qaida 

Wat mensen als Colijn hier eveneens vergeten is natuurlijk dat dit Front van de Levant niet 

alleen een stel criminelen zijn die op zeer grote schaal moorden, stelen, folteren, ontvoeren en 

verkrachten maar ook samenwerken met andere salafistische terreurgroepen waaronder bij 

tijden al Qaida. Ko Colijn schrijft in wezen dus dat steun aan al Qaida door de beugel kan. 

 

Pieter Omtzigt, lid voor het CDA van de Tweede Kamer, was een van de weinigen in de 

Nederlandse politiek die zich vastbeet in deze zaak en zorgde ervoor dat dit schandaal aan het 

licht kwam. 

Bovendien verzwijgen mensen als Colijn en Nikolaos van Dam, de spin in dit web, verder dat 

al wie goederen van welke aard ook naar de Syrische provincie Idlib uitvoert eveneens zorgt 

voor het financieren van al Qaida via de door deze terroristen geïnde invoerrechten. 

Men steunt al Qaida dus niet alleen indirect via de allianties van die groepen maar ook via het 

betalen van belastingen in natura – Al Qaida gebruikt nu eenmaal geen Visa – aan de grens 

met Idlib of onderweg bij een van de tientallen controleposten. 

En dus is er de vraag: Hoeveel van die door Nederland geleverde pick-ups en ander materiaal 

werden door al Qaida (hier officieel Hayat Tahrir al Sham) als taks in beslag genomen? Het is 

een vraag die men zeker in de Tweede Kamer zal dienen te stellen. Als men het durft 

natuurlijk. 

Leuk is zeker natuurlijk, en dat kwam tot heden in de Nederlandse media voor zover bekend 

niet echt aan bod, dat men naast het Front van de Levant ook de Sultan Murad Brigade op 

dezelfde wijze steunde. Die huurlingen vechten aan de Turkse grens in Syrië op vraag van en 

met steun van het Turkse leger een oorlog uit tegen de Koerdische YPG/PKK. 
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Een YPG/PKK die volop de steun geniet van de Nederlandse regering en waarvoor men meer 

dan twee jaar lang de nu teruggetrokken F 16’s ter beschikking stelde. Een hulp die op het 

zelfde ogenblik kwam als het sturen van allerlei legermateriaal naar de Sultan Murad Brigade. 

Of hoe Nederland gelijktijdig twee met elkaar oorlog voerende partijen bewapende. En dat 

heet dan buitenlands beleid. Trouwens ook delen van het Front van de Levant vechten met 

Turkije tegen de YPG/PKK. Met de lonen die hier zoals bij de Sultan Murad Brigade 

eveneens komen van de Turkse schatkist. 

De Nederlandse geheime oorlog 

Ook dit is een zaak die door de Tweede Kamer in Den Haag besproken dient te worden. Het is 

naast zwaar crimineel gedrag ook geknoei van de bovenste plank. En toen enkele 

parlementsleden zoals Pieter Omtzigt (5) steeds meer kritische vragen begonnen te stellen riep 

de regering plots het staatsgeheim in. 

Het parlement mocht niet weten wie wat voor materiaal had gekregen. En als er dan een 

onderzoeksrapport klaar is roept men ook dit uit tot staatsgeheim. Het parlement, toch het 

allerhoogste gezag in wat men een democratie noemt, werd zijn inzagerecht afgenomen. 

Nederland voert oorlog, maar dit parlement mag niets weten. Democratie? Kom nou. 

 

Premier Mark Rutte (VVD) wou koste wat kost verhinderen dat het parlement op de hoogte 

zou geraken van zijn onverklaarde oorlog tegen Syrië en riep gans de zaak dan maar uit tot 

staatsgeheim. . 

Tot de maandag nadien Nieuwsuur en Trouw met het verhaal kwamen en dit staatsgeheim 

deels in het openbaar gooiden. Het toont de ondemocratische natuur van de regering van Mark 

Rutte en de partijen die dit op zijn minst wangedrag steunen. Het is de totale minachting van 

het parlement en zo de bevolking die dit parlement koos. 

Politieke linkerzijde 
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Opvallend natuurlijk is de houding van wat men traditioneel de politieke linkerzijde noemt. 

Zo werd de beslissing om salafistische terreurgroepen aan materiaal te helpen genomen door 

minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders, lid van de sociaal-democratische PvdA. 

Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) stelde het op 12 september in NRC zo: 

“De Syrische leider Assad was zijn eigen bevolking aan het uitmoorden….. als je 

geconfronteerd wordt met het Kwaad dan moet je zulke beslissingen nemen.” (6) 

Kamerlid Bram van Ojik (GroenLinks) ging nog een stuk verder en stelde het in diezelfde 

NRC zo (7): 

Het is duidelijk dat Assad als winnaar uit de strijd is gekomen, maar dat is geen reden om met 

de steun stil te zitten… De gematigde rebellen verdienen onze steun – juist nu.” 

De gematigde rebellen dus. Ook Jesse Klaver, de ster van GroenLinks, klonk gelijkaardig in 

het televisieprogramma Buitenhof. Dit terwijl praktisch iedereen die dit dossier volgt nu 

toegeeft dat zoiets als ‘gematigde’ rebellen er niet bestaan en in wezen ook nooit bestonden. 

Termen als het Vrij Syrische Leger zijn zoals die andere slogan van de ‘Arabische Lente’ 

creaties van Britse en Amerikaanse pr-bureaus die zo de oorlog aan het publiek als iets 

lovenswaardig moesten verkopen. GroenLinks doet hieraan mee. Of hoe wat heet politiek 

links te zijn in wezen ook zeer asociaal en zelfs crimineel kan zijn. Voluit oorlogen steunen is 

geen probleem. Ook na Libië, Irak en Afghanistan. Wat een politiek niveau! 

Nikolaos van Dam 

Natuurlijk staat in dit schandaal de persoon van Arabist Nikolaos van Dam centraal. Deze 

oud-ambassadeur in o.m. Irak en Egypte was in die periode de zogenaamde speciale 

Nederlandse gezant voor Syrië en de man die op het veld richting gaf aan het beleid. Hij 

kende de kleinste details van de zaak en jihadistische terreurgroepen hadden het in Nieuwsuur 

over ‘hun vriend’. Zou dat voor van Dam een eretitel zijn? 



 

Nikolaos van Dam, de jihadistenvriend en Syriëstrijder op jaren en met pak en das. De man 

die vorm gaf aan het Nederlandse steunprogramma voor Syrische jihadisten. Zijn bijdrage aan 

de vernieling van het land waar hij zegt veel van te houden. 

Voor Van Dam is het Front van de Levant helemaal geen salafistische terreurbeweging zoals 

onder meer het Nederlandse gerecht stelt. De groep ondertekende in de Saoedische hoofdstad 

Riaad ooit een verklaring stellende dat ze streefden naar een democratie en dat was voor van 

Dam voldoende om hen als gematigd te zien en massaal militair materieel te geven. Een 

geschenkje van de Nederlandse vrienden. 

Neen, dat is geen salafistische terreurgroep want, opperde hij ook op Buitenhof van de NOS 

televisie, Charles Lister stelt dat dit gematigden zijn. Charles Lister is de man die jarenlang 

vanuit Qatar, wapenleverancier aan al Qaida & co, via het door Qatar gefinancierde 

Brookings Doha Center de oorlog tegen Syrië becommentarieerde. En op BNR Nieuwsradio 

maakte Van Dam vergelijkbare verklaringen. (8) 

Als bron een Qatarese broodschrijver gebruiken om te beweren dat het Front van de Levant 

een gematigde groep is kan dus wel tellen. Maar bronnenkritiek kent Nikolaos van Dam zoals 

bleek uit zijn hier besproken boek ‘Destroying a nation’, helemaal niet. 

Feiten over de ware relatie van Israël, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de 

VS met die salafistische terreurgroepen van ISIS tot Ahrar al Sham en al Qaida zal je er niet 

http://www.novini.nl/boeken-over-syrie/
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in vinden. Ondanks de berg aan bewijzen voor die stelling. En zoals uit zijn parcours duidelijk 

blijkt moet hij hierover heel veel weten. 

En dat ze al eens samenwerkten met andere terreurgroepen in dat gebied was voor van Dam 

eveneens geen probleem. Ze zitten daar ook zo dicht bij elkaar dat het in zijn visie bijna niet 

anders kan dan dat ze wel eens samenwerken. En dat is blijkbaar geen enkel bezwaar voor 

onze diplomaat. 

Een ander argument voor hem was dat ze vochten tegen ISIS. Nou, ze vochten tegen ISIS! 

Jarenlang hebben ze echter ook militair samengewerkt met ISIS toen zich dat nog al Qaida in 

Irak noemde. En strijden tegen de huidige Syrische tak van al Qaida? Hoogstens zoals in het 

geval eerder met ISIS betreft het in essentie vechten om de buit. 

Zichzelf beschuldigen 

Voor wie goed naar Van Dam luistert en zijn laatste boek las stelt hij zich in wezen echter zelf 

in beschuldiging als zijnde medeplichtig aan de vernieling van Syrië en de massamoord daar. 

Hij was gezien zijn expertise de man die het Nederlandse beleid rond Syrië toen vorm gaf en 

zorgde dat die moordbendes als het Front van de Levant en de Sultan Murad Brigade militair 

materieel kregen om zo de oorlog voort te zetten. In zijn boek stelt hij dat het Westen die 

jihadisten met hun maximalistische eisen – Assad moet weg en liefst dood – bleef steunen 

maar hen jarenlang onvoldoende hulp gaf om de oorlog te winnen. 

 

De vlaggen van terreurgroep Ahrar al Sham (links), het zogenaamde Vrije Syrische Leger 

(midden) en al Qaida (rechts) broederlijk naast elkaar. Zoek de gematigde jihadisten. 

Het is als gevolg hiervan, stelt hij in zijn boek, dat de oorlog bleef duren en een politieke 

oplossing nergens raakte. Met als resultaat honderdduizenden doden en grote delen van het 

land vernield en geplunderd. Wat natuurlijk helemaal de bedoeling was. Irak verwoest, Libië 

verwoest, Afghanistan verwoest, Syrië verwoest, het schiet al aardig op. 
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Nikolaos van Dam is echter, zoals nu is gebleken, hiervoor als uitvoerder deels zelf 

medeverantwoordelijk. De vraag is dan ook of Nikolaos van Dam hier schuldig is aan zware 

misdaden gaande van medeplichtigheid aan genocide tot oorlogsmisdaden en terreur. 

Zwaarder kan niet. 

Wel is het toch merkwaardig te noemen dat de Nederlandse massamedia al meer dan 7 jaar de 

waarheid over de oorlog tegen Syrië verbergen. Geen woord over het ware karakter van deze 

oorlog. En nu plots de openbaring. Goed, maar het is merkwaardig. 

Neem de Nederlandse jezuïet Frans van der Lugt die jarenlang vanuit Syrië ageerde tegen die 

steun van zijn vaderland aan die jihadisten. Het dagblad Trouw zweeg hem dood. Tot hij in de 

stad Homs in 2014 kort voor de bevrijding ervan door een jihadist werd vermoord. Dan plots 

klonk het een en al rouw bij die krant. Waarbij men echter – je moet maar durven – de schuld 

nog poogde te steken op de Syrische regering. (10) 

En wat nu met de Nederlandse regering? Ach, er is het gezegde: Ze dronken een glas, pisten 

een plas en alles bleef zoals het was. Nederland is gewoon een vazalstaat van de VS en haar 

salafistische bondgenoten. En dus loopt men op het Binnenhof netjes in de pas van 

Washington. Al Qaida of niet, het doet er niet toe, zolang het Witte Huis maar tevreden is. 

Nederland gidsland? Wat een grap. 

En de Belgische kranten? Veel bladvulling zoals gewoonlijk maar over deze bij de 

noorderburen toch wel belangrijke zaak behoudens een kort bericht in de Gazet van 

Antwerpen niets. Wel korte berichten op de websites van o.m. De Morgen en De Standaard, 

meer niet. 

En elders in Nederland? Recent stopte de Nederlandse regering nu ook met de financiële 

steun aan de Witte Helmen. De door de Britse regering opgerichte propaganda-afdeling van 

het Syrische salafisme. Assad heeft de oorlog gewonnen dus kunnen we maar beter stoppen 

met die zaak is de stelling van Den Haag. 

Ook blijft IKV/Pax Christi, die zichzelf een vredesbeweging noemt, verder volharden in het 

maken van propaganda voor die Syrische terreurgroepen. Zo maakt deze organisatie nog 

steeds reclame om geld te geven aan het Syrische zogenaamde schoolproject Kesh Malek (11) 

dat actief is in het jihadistengebied rond de provincie Idlib. Ze geeft volgens haar website in 

enkele door haar beheerde scholen aan jongens en meisjes apart lessen gebaseerd op een 

salafistisch curriculum. 

 

1) ‘Kamer wordt vertrouwelijk geïnformeerd over hulp rebellen Syrië’, NRC 14 september 

2018 

2) ‘Steun jihadisten? Fout maar overdrijf niet’, NRC 13 september 2018. Dat ze een stuk met 

een andere opinie over deze affaire bij NRC niet plaatsten wekt natuurlijk voor wie de krant 

kent geen enkele verbazing. Modder gooien naar Rusland is er bij de krant een dagelijkse 

vaste traditie. 



3) Door ook de Venezolaanse president Maduro terloops te vermelden ontstaat de indruk dat 

hij en enkele andere westerse vuilspuiters al een nieuwe zoveelste oorlog aan het 

voorbereiden zijn, die tegen Venezuela. 

Maar wat moet men volgens Colijn dan doen met bevriende dictators zoals de familie al 

Saoed? Bommen gooien? En wat met de VS die Irak vernielde en er bij haar invasie en 

bezetting massaal mensen ombrachten? Bommen gooien? Maar ja, dat zijn vrienden. 

Daarover zal je figuren als Ko Colijn dus niet horen piepen. 

4) Het betreft professor jurist André Nollkaemper die na de commissie Willebrord Davids 

over de wandaden rond de invasie van Irak in 2003 werd aangesteld. Die stelde met akkoord 

van het parlement dat men in de toekomst bij buitenlandse interventies Nollkaemper als 

Extern Volkenrechtelijk Adviseur voor Buitenlandse Zaken zou raadplegen. Deze noemde de 

zaak in Nieuwsuur een schending van het internationaal recht en dus crimineel gedrag. Hem 

raadplegen hoefde helemaal niet stelde Colijn. 

5) Toen Omtzigt kritische opmerkingen begon te maken over de Nederlandse houding rond 

het neerhalen boven Oekraïne van het Maleisische vliegtuig van vlucht MH17 was het 

opnieuw de NRC die een karaktermoord poogde te plegen op deze bijna enige kritische 

parlementaire stem in dit dossier. Geen toeval natuurlijk. 

6) ‘In 2015 leek het politiek nog zo’n goed idee…’, NRC 12 september 2018 

7) ‘Nederland steunde terreurbeweging in Syrië’, NRC 11 september 2018. 

8) ‘Organisaties waar wij contact mee hadden waren niet jihadistisch’, BNR Nieuwsradio, 13 

september 2018. https://www.bnr.nl/nieuws/internationaal/10354191/organisaties-waar-wij-

contact-mee-hadden-niet-jihadistisch 

Hier stelt men: ‘Nederlandse politici zijn volgens Van Dam medeverantwoordelijk voor de 

‘enorme ellende’ die is aangericht in Syrië. ‘Politici die hebben willen interveniëren en met 

allerlei stellingen kwamen waarop ze niet konden terugkomen, dragen een zekere 

medeverantwoordelijkheid voor de enorme ellende die daar is aangericht.’. Maar diegene die 

dit beleid op het veld realiseerde zoals van Dam is dan uiteraard eveneens schuldig. 

9) Destroying a Nation, Nikolaos van Dam, I.B. Taurus, 2017, 242 pagina’s. Hier op 12 

augustus besproken in het artikel ‘boeken over Syrië’. 

10) ‘Patermoord’, Trouw, 8 april 2014, Sylvain 

Ephimemco.  https://www.trouw.nl/home/patermoord~a55b9397/ 

Zo schreef de krant: 

‘Van der Lugt was vooral hinderlijk voor het regime van president Assad. Hij getuigde via 

video’s en Skype-verbindingen van de wreedheid van zijn leger dat de stad omsingelt en 

inwoners laat verhongeren. Hij bleef maar hameren en hopen op bemoeienis van ‘de wereld’, 

die ‘niet kan blijven toekijken’. Waarom zouden de djihadisten die het lot van de pater 

deelden en ook gras moeten eten, hem executeren?’ 
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Frans van der Lugt werd op 7 april 2014 in de stad Homs Vermoord. Daar waar hij onder het 

juk van deze terreurgroepen koppig was blijven wonen. Hij is er begraven 

11) https://globalyouthrising.org/2016/04/15/friday-spotlight-paxthe-activist-hive/. Kesh 

Malek heeft een website: https://www.keshmalek.org/. 

Ze werkt vanuit Atareb, een door al Qaeda gecontroleerde stad gelegen in het westen van de 

provincie Aleppo. Of hoe onze bisschoppen – Pax Christi werkt onder hun toezicht – 

samenwerken met deze salafistische terreurgroep. 
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