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Beste mensen, 

Terwijl heel Nederland verontwaardigd is over het onrecht dat burgers is aangedaan bij de affaire 

rond de kinderopvangtoeslag, vergeten we dat de vrouwen en kinderen in Syrië een minstens zo 

groot onrecht wordt aangedaan. Straks hebben we hierover ook weer een parlementaire enquête 

waarbij iedereen naar elkaar wijst. Ook deze Kerst moeten de Nederlandse vrouwen en kinderen in 

Syrië doorbrengen in gevangenkampen. Een schande voor de Nederlandse regering die weigert haar 

verantwoordelijkheid te nemen voor deze burgers.  

Het CDA volhardt nog steeds in zijn standpunt dat de vrouwen allemaal medeplichtig zijn aan 

genocide en dat het veel te gevaarlijk is om ze terug te halen1. Een absurde bewering, en een 

houding die niet past bij christendemocraten. Nederland beschuldigt landen als Hongarije en Polen 

van het schenden van de rechtsstaat, maar hier doen we precies hetzelfde. Jaren geleden 

beschuldigde CDA minister Maxime Verhagen de Amerikanen van het schenden van mensenrechten 

in Guantanamo Bay. Nu verwijten de Amerikanen ons dat wij hetzelfde doen bij de Europese 

gevangen in Syrië. Het verschil is dat het nu gaat om vrouwen en kinderen; dat de aantallen veel 

hoger zijn en de levensomstandigheden veel slechter.  

De weerstand van het CDA tegen het terughalen van de vrouwen en kinderen heb ik onlangs 

trachten te analyseren in een artikel op de website NieuwWij:  

https://www.nieuwwij.nl/opinie/samen-optrekken-bij-het-terughalen-van-is-kinderen/ 

In dit artikel pleit ik voor meer samenwerking met moslims die ook ijveren voor de terugkeer van de 

vrouwen en kinderen. Nederlandse moslims hebben zich heel lang niet durven uitspreken over dit 

onderwerp, bang als zij waren voor een nieuwe golf van islamofobie. Met de groep “Moslims in 

Dialoog” wisselen we artikelen uit op onze website en Facebook pagina. Onze moslim vrienden 

hebben contact met enkele van de vrouwen in kamp al-Hol, en hun verhalen uit de  eerste hand 

geven een schrijnend beeld van de mishandeling van de vrouwen en kinderen door de Koerdische 

bewakers2  

Hoewel er op dit moment nog niet echt schot zit in de terugkeer van de vrouwen en kinderen, waren 

er de laatste weken wel enkele lichtpuntjes. Zo pleit nu zelfs de Telegraaf voor het terughalen van de 

vrouwen3. Natuurlijk doet de krant dit niet om humanitaire redenen maar omdat ze bang zijn dat de 

vrouwen anders hun straf ontlopen. Maar goed, elk argument is meegenomen als het maar leidt tot 

een spoedige terugkeer van de vrouwen en kinderen.  

De laatste maanden zijn er al een aantal vrouwen met hulp van buiten ontsnapt uit kamp al-Hol, en 

deze trachten nu een Nederlandse diplomatieke post in Turkije te bereiken. Lukt hen dit, dan moet 

Nederland ze ophalen. Twee van hen zijn intussen al gearriveerd in Nederland en een derde wacht in 

Turkije op uitzetting naar ons land. De andere ontsnapte vrouwen wachten aan de Syrische kant van 

de grens op een kans om ook naar Turkije te komen en zich te melden bij een Nederlandse post. 

 
1 http://kinderenteruguitkalifaat.nl/108-2/ 
2 http://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2020/12/20201218-Moslims-in-Dialoog-
Getuigenverklaring-van-een-voormalig-gevangene.pdf 
3 http://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2020/12/20201212-Telegraaf-Tijd-dringt-voor-
ophaen-IS-vrouwen.pdf 



Maar helaas zit een ander deel van de vrouwen en kinderen nog steeds vast in de kampen en kan 

niet op eigen kracht ontsnappen. Voor hen duurt de hel nog voort.   

Vandaag komt net het bericht binnen dat Finland en Duitsland begonnen zijn met het repatriëren van 

vrouwen en kinderen4. Ook Oezbekistan heeft twee weken geleden een groot aantal vrouwen en 

kinderen teruggehaald. Misschien kan Nederland hieraan een voorbeeld nemen.  

We zullen de komende weken (maanden) druk blijven uitoefenen op het CDA houden. U kunt 

hieraan bijdragen door CDA Kamerleden aan te schrijven (zie mijn bijgaande brief van 12 december 

met adressen) en in uw eigen bewoordingen te vertellen wat u vindt van het CDA standpunt. Verder 

kunt u vrienden attent te maken op onze website en Facebook pagina waarop dagelijks de laatste 

ontwikkelingen worden gerapporteerd.  

Tenslotte wens ik u een mooi kerstfeest, en een 2021 waarin de vrouwen en kinderen eindelijk weer 

thuis komen. 
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4 https://www.dpa-international.com/topic/germany-finland-bring-home-mothers-children-syrian-camps-
urn%3Anewsml%3Adpa.com%3A20090101%3A201220-99-763465 


