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MH: We moeten er wel rekening mee houden dat het een doelbewuste strategie is van IS om deze 

vrouwen heel zielig in beeld te brengen in de hoop dat westerse landen hen terugnemen zodat ze 

het IS werk voort kunnen zetten. Dat is niet iets dat ik heb bedacht, maar daar waarschuwen onze 

inlichtingendiensten zoals de AIVD voor, en daar zullen we dus heel duidelijk op moeten acteren en 

niet in die val moeten trappen die IS voor ons zet. Ik heb het plan voorgesteld om een internationaal 

tribunaal in Syrië te plaatsen en ze daar te berechten. Daar is ook de bewijzenbank waar Nederland 

aan heeft bijgedragen omdat het bewijs van genocide, volkerenmoord, misdaad tegen de mensheid, 

het bewijs ligt er. En omdat de mensen die daar wonen en ook het slachtoffer zijn, recht erop hebben 

dat  het recht geschiedt waar de misdaad ook gepleegd is.  

TB: Die vrouwen zeggen: wij hebben alleen gekookt, wij hebben niet gestreden en alleen voor de 

kinderen gezorgd; onze rol was heel beperkt.  

MH: Ja dat is natuurlijk verschrikkelijk wat die vrouwen zeggen; dat is keihard liegen 

TB: Zou dat niet per vrouw verschillen? 

MH: Als je alleen maar al kookt, dat is gewoon deelname aan de genocide want die vrouwen wisten 

heel goed waar ze naar toe gingen; je kon op de social media heel goed zien waar  IS mee bezig was 

en ze wisten dus dat het geen vrolijk scouting clubje was. Zij wisten dat IS bezig was met het 

systematisch vermoorden van mensen 

TB: En dat geldt voor allemaal zegt u? U zegt daar zit geen verschil tussen vrouwen die alleen voor de 

kinderen zorgden en vrouwen die zelf gestreden hebben?  

MH: Nee, als je zegt “ik ga IS steunen” dan steun je dus de volkerenmoord, dan steun je de genocide 

en dan ben je daar ook schuldig aan.  

TB: Nou heb ik ook met Maya gesproken. Maya is een Nederlandse moeder. Ze heeft een dochter die 

heet Mendy en die zit daar in zo’n kamp met een aantal kinderen, dus dat  zijn weer kleinkinderen 

van Maya. Nederlandse burgers. Maya zegt: ik hoef mijn dochter niet meer te zien. Maar ja, het zijn 

wel Nederlandse burgers. Wat doen we daar dan mee?  

MH: Ieder individueel geval is lastig voor mij te beoordelen als volksvertegenwoordiger maar ik kan 

het gevoel van die moeder wel begrijpen. Het is natuurlijk verschrikkelijk om dat van je eigen kind te 

zeggen, maar je kunt je eigen kind niet meer  vertrouwen.  

TB: Zegt u dan tegen de Nederlandse ouders die met dat probleem zitten en die hun kinderen in die 

kampen zien zitten of weten dat ze er zitten; wat zegt u tegen ze?  

MH: Dat ik het verschrikkelijk voor hen vind, en dat ik niet weet of ik hen kan helpen of dat ik hen kan 

geven wat ze graag zouden willen want er maken in Nederland heel veel mensen domme keuzes, en 

deze terroristen hebben ook de domme keuze gemaakt om te gaan. En je kunt als overheid proberen 

om zoveel mogelijk vangnetten te creëren om domme keuzes zacht te laten landen, maar je kunt niet  

elk individueel geval zacht laten landen in het belang van de veiligheid van Nederland.  
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TB: Hoe groot is de kans dat dat tribunaal er komt; kunt u daar iets over zeggen?  

MH: Ja die kans groeit eigenlijk met de dag omdat steeds meer landen zeggen: ja, dit willen wij ook, 

dus we moeten snel handelen nu.  

TB: U zegt er is een grote kans dat het gaat lukken? 

MH: Ja zeker 

TB: Wat doen we met Mendy’s vijf kinderen waarvan de oudste pas 12 is? Die zijn onschuldig; die 

hebben nergens voor gekozen, en die zitten daar wel in verschrikkelijke omstandigheden in die 

kampen. Wat doen we daarmee? 

MH: In het voorstel dat ik heb geschreven namens onze fractie zeg ik dat we kunnen nadenken over 

het terughalen – eventueel terughalen  - van kinderen alleen als onomstotelijk vaststaat dat de 

ouders zijn overleden.  

TB: Overleden? OK. 

MH: En waarom; omdat ook die kinderen doelbewust worden ingezet door IS in een strategie om die 

vrouwen en kinderen terug te brengen naar Europa. Op het moment dat je de kinderen haalt, mogen 

de ouders op basis van internationaal  recht altijd een beroep doen op gezinshereniging en krijg je de 

ouders er dus gratis bij. Dus de kinderen … 

TB: Wacht even; even voor de helderheid: dat is altijd zo; je kan niet  de kinderen alleen terughalen? 

Verdragen zeggen dan: dan moet  je de ouders ook terugnemen? 

MH: Ja, want je zou kunnen zeggen: als je de kinderen juridisch kunt scheiden van de ouders; ja dat 

kan niet; dat kan alleen op het moment dat de ouders zijn overleden.  

TB: We gaan ze niet terughalen; dat zegt u gewoon keihard? 

MH: Ja, dat zeg ik keihard.  

 

 

 

 


