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Amina E. uit Alkmaar
reisde op haar zestiende
af naar lS-gebied. Dins-
dag stond ze voor het
eerst voor een Neder-
landse rechter.

Jannie Schipper

Rotterdam H stilkijkthettengeÍe
meisje met zwarte hoofddoek van-
achter een grote tafel in de lens.
Amina E, was een scholiere van zes-
tien toen ze naar Syrië vertrok. Nu is
zez4enmoeder. De zittingin de ex-
tra beveiligde rechtszaal in Rotter-
dam volgt zij via een videoverbin-
ding. Een tolk vertaalt voorhaarwat
rechters, officier en haar eigen advo-
ca.at zeggen Amina is in Alkmaar
geboren, maar groeide op in Enge-
land.

Amina's gz-jarige zus Amal staat
vandaag ook terecht, maar die laat
verstek gaan, net als de meeste ande-
re verdachten bij deze pro-formazit-
ting. De twaalf vrouwen die in no-
vember zozz werdert teruggehaald
uit Syrische kampen worden alle-
maal verdacht van lidmaatschap van
een terroristische organisatie, om-
dat ze zich in zot4 bij Islamitische
Staat (IS) aansloten. Ook hebben de
twee van oorsprong Somalische zus-
sen volgens de offlcier van justitie
terroristische misdrijven bevorderd
of voorbereid. Twee van de andere
vrouwen worden bovendien ver-
dacht van internationale misdrij-
ven: slavernij en plundering.

555 pagina's strafdossier
De officier van justitie licht een tipje
van de sluier over de rol die de zus-
sen volgens het Openbaar Ministe-
rie bij IS speelden. Amal zou arts
zijn geweest in een ziekenhuis van
IS en koranles hebben gegeven en
ook Amina zou lS-strijders hebben
verzorgd, Daarnaast zolu ze wapen-
training hebben gegeven en hebben
meegedaan aan de productie van ex-
plosieven. Het strafdossier telt nu
555 pagina's, maar is nog lang niet
compleet, benadrukt de officier.

Minderjarig bij lS:
terro rist, s I a c htoffer
of iets er tussenin?

Amina's advocate, Mirjam Leqf,
ziet dat anders. Amina was een 'ge-
lukkige tiener'. Ze had veel vrienden
en had zich al ingeschreven voor een
vervolgopleiding. Uit dat leven
werd ze weggerukt toen haar fami-
lieleden haar onder het mom van
een vakantie naarTurkije lokten. Op
zeventienjarige leeftijd werd ze uit-
gehuwelijkt aan een IS-strijder. Vol-
gens Levy heeft Amina niet meer ge-
daandanzichaanpassen aan de oor-
logssituatie waarin anderen haar
brachten. Ze is slachtoffer, de focus
moet daarom niet liggen op afstraf-
flng maar op hulpverlening.

'Blij dat ik terug ben'
Levy wil dat Amina vrijkomt uit
voorlopige hechtenis. Ze zou bij
haar zus in Utrecht kunnen wonen,
desnoods met een enkelband. De
zus en een broer zitten op de publie-
ke tribune. Als de voorzitter van de
rechtbank Amina het woord geeft,
benadrukt zij met zachte stem dat
ze aan alle voorwaarden zal voldoen

Via videoverbinding was Amina E. verbonden met de rechtbank. pErRA uRBAN

als ze haar rechtszaak buiten de ge-
vangenis mag afwachten. ,,Ik ben
blij dat ik in Nederland terug ben",
voegt ze daaraan toe. In tegenstel-
ling tot sommige andere Europese
landen weigerde Nederland aanvan-
kelijk lS-verdachten op te halen uit
kampen in Syrië. Pas toen de recht-
bank bepaalde dat zij niet meer ver-
volgd zouden kunnen worden als ze
niet voor een bepaalde datum terug
waren in Nederland, werd een aan-
tal vrouwen toch opgehaald.

Amina en de andere vrouwen zit-
ten vast op de terroristenafdeling
van de gevangenis in Zwolle, waar
een streng regime heerst. Ad Corten,
oprichter van het Platform Kinde-
ren terug uit het Kalifaat, vindt dat
strenge beleid buitensporig.,,Dit
zijn geen gevaarlijke criminelen",
zegt de CDlfer uit Uitgeest. ,,Geen
van de vrouwen heeft ooit een aan-
slag in Nededand gepleegd of be-
raamd, waarom zouden ze dat nu
doen, terwijl ze kinderen hebben!"

De rechtbank gaat niet mee in het
verzoek om Amina's voorlopige
hechtenis te schorsen. De feiten
waarvan de Alkmaarse wordt ver-
dacht zijn daarvoor te ernstig. Op
het beeldscherm slaat Amina haar
lange zwarte vest stevig om zich
heen voordat ze het kamertje weer
uit loopt, terug naar de cel.
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