ISLAMITISCHE STAAT VEROVERT IN SYRIË STRATEGISCHE STAD
PALMYRA

Weg naar Damascus ligt open

IS-strijders schuilen tijdens de strijd om
Palmyra.
AP

Helft van Syrië in handen

Palmyra staat bekend om zijn
archeologische sites die ook op de
UNESCO-werelderfgoedlijst staan.
Gevreesd wordt dat IS alles met de
grond gelijk zal maken.
AFP

Terreurbeweging IS heeft gisteren
de archeologische stad Palmyra in
Syrië veroverd. Nu is de helft van
het land in handen van IS-strijders
én ligt de weg naar de hoofdstad
Damascus open. Al wil dat niet
zeggen dat de terroristen morgen al
voor de poorten van Damascus
zullen staan.
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Zodra Palmyra - een stad in het
centrum van het land - gevallen
was, postten volgelingen van IS
een hoerabericht op Twitter. In die
tweet werd ook beweerd dat de
vluchtende regeringssoldaten
massa's doden hebben moeten
achterlaten: "Het hele marktplein
ligt vol met lijken." Het Syrische
leger gaf de val van de stad
meteen toe, maar beweerde wel
dat de meeste burgers in veiligheid
gebracht waren en dat de
staatsgevangenis ontruimd was,
net voor de inname door IS.

meteen gebeuren. Want in het
westen van het land moet IS niet
enkel opboksen tegen het
regeringsleger van al-Assad, maar
ook tegen de andere rebellen. Die
laatsten strijden tegen het Syrische
leger én tegen IS. Op dit moment
heeft Islamitische Staat de helft van
het land in handen, maar het moet
gezegd dat het grootste deel
daarvan woestijn is. Daar woont
niemand. Het hele gebied tussen
Rakka en Palmyra is woestijn."

Uitspraken die wellicht met een
korreltje zout genomen moeten
worden. Want gisteren werden er al
schokkende beelden verspreid van
burgers die in Palmyra onthoofd
werden door de jihadisten. En
gingen er geruchten dat
gelijkgezinden uit de gevangenis
bevrijd waren. "In de stad ligt een
enorme gevangenis waar
tegenstanders van de Syrische
president Bashar al-Assad
opgesloten werden. Natuurlijk zitten
daar IS-strijders tussen", weet
expert Pieter Van Ostaeyen. "Het is
de meest beruchte gevangenis van
het land, met een grote
symbolische waarde. Enkele jaren
geleden kwam ze nog in het nieuws
omdat er gemarteld werd.
Ongetwijfeld zullen de gevangenen
allemaal bevrijd worden, als het
nog niet zover is."

Nu de jihadisten de plak zwaaien in
Palmyra wordt ook het ergste
gevreesd voor de prachtige
archeologische sites daar. De stad
staat op de werelderfgoedlijst van
UNESCO en bezit indrukwekkende
ruïnes uit de Grieks-Romeinse tijd.
Omdat IS-strijders de gewoonte
hebben om alles wat dateert uit de
pre-islamitische periode te
vernielen, zullen ze wellicht ook
deze historische overblijfselen met
de grond gelijkmaken. Vandaar dat
honderden standbeelden vlak voor
de inval in veiligheid gebracht
werden. Maar de goed bewaard
gebleven tempels, de
zuilengalerijen en het amfitheater
konden uiteraard niet verhuisd
worden.

Archeologische sites

Rebellen
Maar de verovering van Palmyra is
niet alleen belangrijk omwille van
de symboliek, maar ook om
strategische redenen. Van
Ostaeyen: "Vanuit de stad
vertrekken uitvalswegen naar elke
grote stad die nog onder controle is
van het Syrische regime, zoals
Damascus of Homs. Dus verwacht
ik nu een verdere opmars van IS.
De jihadisten zullen oprukken naar
het westen. Maar heel Syrië
veroveren? Nee, dat zal nog niet
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