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Beste mensen, 

Het nieuws in de media werd afgelopen maand nog steeds gedomineerd door de coronacrisis en in 

ook door de naderende verkiezingen. Geen ideale tijd dus om aandacht te vragen voor de vrouwen 

en kinderen in Syrië. Maar toch kwamen we een paar kleine stapjes verder.  

Vooruitgang binnen het CDA 

De belangrijkste ontwikkeling is dat er in het CDA aandacht begint te ontstaan voor het probleem. Bij 

de politieke besluitvorming over het terughalen van de vrouwen en kinderen speelt het CDA een 

sleutelrol. De afgelopen jaren was het CDA vierkant tegen terughalen, en daarmee bepaalde de partij 

het standpunt van de coalitie. Wanneer het CDA van mening verandert, dan is er een meerderheid 

vóór terughalen. In de loop van 2020 heb ik vele brieven geschreven aan CDA Kamerleden en 

partijbestuur. Daarop werd aanvankelijk alleen afwijzend gereageerd of helemaal niet.  Pas een 

persoonlijke brief aan alle CDA Kamerleden in december leverde tot mijn verrassing een positieve 

reactie van Chris van Dam. Die had op dat moment zijn handen nog vol aan de toeslagenaffaire, maar 

hij beloofde medio januari op het onderwerp terug te komen. In de praktijk duurde dat tot februari, 

maar nu heeft hij zich dan ook met zijn volle gewicht in de strijd geworpen. In een video sessie 

afgelopen donderdag met 50 CDA leden over de kernwaarden van het CDA ging hij uitvoerig in op de 

noodzaak tot terughalen van de kinderen. Dit vloeide volgens hem voort uit een van de belangrijkste 

kernwaarden van het CDA, namelijk gerechtigheid. Chris wist het merendeel van de deelnemers aan 

de sessie te overtuigen, want aan het eind stemde 72% van hen vóór de stelling dat de regering de 

kinderen moest terughalen. Wat de moeders betreft, was Chris voorzichtiger en hij wou ook niet dat 

Nederlandse hulpverleners gevaar zouden lopen bij het terughalen. Maar alles bij elkaar zeker een 

positieve ontwikkeling. We moeten nu doorpakken en ik heb daarom aan partijleider Wopke 

Hoekstra een open brief1 geschreven met het dringend verzoek om het beleid van de partij in 

overeenstemming te brengen met haar kernwaarden. Van deze brief heb ik ook kopieën gestuurd 

aan alle CDA Kamerleden.  

Chris van Dam is enkele maanden geleden door het CDA bestuur op een onverkiesbare plaats op de 

kandidatenlijst voor de verkiezingen gezet (nummer 24). Hij is op eigen verzoek verder teruggezet 

naar plaats 47 en probeert nu met voorkeurstemmen terug te komen in de Kamer. Wanneer u nog 

niet weet op wie u gaat stemmen, zou ik zeker Chris aanraden (CDA, nummer 47). Chris is een 

nuchtere ex-politieman, jarenlang officier van justitie in Amsterdam, en hij is iemand die opkomt 

voor de kernwaarden van het CDA. Als er íemand is die invloed kan uitoefenen op het terughalen van 

de vrouwen en kinderen, dan is hij het.  

Berichtgeving in de media 

Veel pogingen om ingezonden brieven en opinie artikelen in de kranten gepubliceerd te krijgen, 

liepen op niets uit. Het enige ingezonden artikel dat de afgelopen maand werd opgenomen, was dat 

van Annelies Moors en Martijn de Koning in het Parool van 11 februari “ Rutte ondermijnt onze 

rechtsstaat door Syriëgangers niet te repatriëren”: https://www.parool.nl/es-bf9675c8 

In buitenlandse bladen werden enkele belangrijke artikelen gepubliceerd o.a. over de oproep van de 

VN aan 57 landen om hun vrouwen en kinderen terug te halen uit de kampen: 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26730&LangID=E 

 
1 http://kinderenteruguitkalifaat.nl/open-brief-aan-wopke-hoekstra/ 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26730&LangID=E


Een overzicht van alle gepubliceerde artikelen is te vinden op onze website onder het tabblad 

“Actueel Nieuws”: http://kinderenteruguitkalifaat.nl/97-2/ 

Interessant waren ook de berichten op de Facebookpagina “Moslims in Dialoog”:  

https://m.facebook.com/Moslims-In-Dialoog-313367889339039/?ref=page_internal&mt_nav=0#_=_ 

De ooggetuigenverslagen van vrouwen in de kampen (De Verloren Stem) en de verhalen van de 

familieleden in Nederland (De Verboden Hulp) geven een schrijnend beeld van de toestand in de 

kampen en de machteloosheid van de families in Nederland die van de AIVD niet eens toestemming 

krijgen voor het eenmalig sturen van geld voor medicijnen. Verwijzingen naar de YouTube filmpjes 

staan op de website onder het tabblad Actueel Nieuws (http://kinderenteruguitkalifaat.nl/97-2/). 

Proces tegen Samir A. 

Op 23 februari was er weer een zitting bij de rechtbank in Rotterdam in de zaak tegen Samir Azzouz 

die beschuldigd wordt van het sturen van geld naar de vrouwen in Syrië. Het OM vertelde dat de 

FIOD nog lang niet klaar was met zijn onderzoek, en dat Samir té gevaarlijk was om in afwachting van 

zijn proces op vrije voeten te komen. De rechtbank ging hierin mee, ondanks het feit dat er geen 

enkel bewijs was voor terroristische activiteiten van Samir de afgelopen jaren. Ik heb hierover een 

ingezonden brief gestuurd aan enkele landelijke kranten, maar daar is helaas nog niet op gereageerd:  

http://kinderenteruguitkalifaat.nl/samir-a-als-nationale-zondebok/ 

Oprichting Stichting 

Op 12 februari is de Stichting Kinderen terug uit Kalifaat opgericht, die als doel heeft de actie voor 

het terughalen van de vrouwen en kinderen financieel te ondersteunen. Verder wil de stichting de 

vrouwen en kinderen na terugkeer in Nederland helpen bij hun re-integratie. Meer informatie over 

de stichting is te vinden op onze website onder http://kinderenteruguitkalifaat.nl/stichting/ 

Er loopt een aanvraag voor een bankrekening bij de ING. Het openen van deze rekening kan nog 

enkele weken duren omdat er bij alle banken momenteel lange wachtlijsten bestaan voor het 

openen van zakelijke rekeningen. Zodra de rekening is geopend, willen we beginnen met de eerste 

actie: “Artis abonnement voor teruggekeerde IS-kinderen”. Deze actie gaat natuurlijk niet zozeer om 

het Artis abonnement maar om het trekken van de aandacht van de media.  
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