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Beste mensen, 

De druk om vrouwen en kinderen terug te halen uit Syrië is de afgelopen maand verder toegenomen. 

Hieronder geef ik een kort overzicht van de ontwikkelingen in het buitenland en in Nederland. Ook 

sta ik stil bij de activiteiten van ons platform en de zojuist opgerichte stichting.  

Internationale ontwikkelingen 

In kamp al-Hol is de onveiligheid de laatste maanden sterk toegenomen. Sinds het begin van dit jaar 

zijn er in het kamp al 42 mensen vermoord onder wie een medewerker van Artsen Zonder Grenzen. 

De Koerden hebben opnieuw een beroep gedaan op de internationale gemeenschap om hun 

vrouwen en kinderen snel terug te halen. Ze zijn al begonnen met het vrijlaten van alle Syrische 

vrouwen en kinderen.  

De Belgische tegenhanger van onze NCTV, de OCAD, heeft begin deze maand verklaard dat een 

gecontroleerde terugkeer van vrouwen en kinderen de beste garantie biedt voor de nationale 

veiligheid. “Als we niets doen, blijven deze kampen een broeihaard voor radicalisering”. België maakt 

dan ook plannen voor het terughalen van alle kinderen tot 12 jaar, en gaat het terughalen van 

volwassenen van geval tot geval bekijken. Ook Duitsland is intussen begonnen met het terughalen 

van zijn vrouwen en kinderen.  

Een Amerikaanse oud-diplomaat haalde begin maart een 4-jarig Canadees meisje op dat was 

afgestaan door haar moeder. Hij deed een beroep op de rest van de wereld om de overige kinderen 

ook zo snel mogelijk terug te halen. Een video interview met enkele Canadese moeders in kamp al-

Hol toont hun zware tweestrijd of zij hun kinderen al dan niet zullen afstaan. De Koerden zelf zijn 

geen voorstander van het scheiden van moeders en kinderen omdat dit in strijd is met internationale 

verdragen. 

De internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch wijst in een uitgebreid persbericht 

op de schrijnende toestand van de vrouwen en kinderen in de Koerdische kampen. Volgens de 

organisatie gaan “Mannen, vrouwen en kinderen van over de hele wereld een derde jaar van 

onwettige detentie in onder levensbedreigende omstandigheden, terwijl hun regeringen de andere 

kant op kijken”. 

Het in Den Haag gevestigde International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) publiceerde een 

rapport waarin gekeken wordt naar de plannen van de Koerden om zelf IS-strijders te gaan 

berechten. Dit lijkt de enige optie omdat berechting in Syrië en Irak op bezwaren stuit (marteling en 

doodstraf), en een internationaal tribunaal niet in zicht is. De Koerden moeten echter een enorm 

aantal zaken afhandelen, en in het tempo waarin dit momenteel gebeurt, zal het 13 jaar duren 

voordat ze aan buitenlandse strijders toekomen. Daar kunnen de vrouwen en kinderen in de kampen 

niet op wachten. 

Voor verdere informatie over actuele ontwikkelingen zie http://kinderenteruguitkalifaat.nl/97-2/ 

Nederlandse politiek 

De winst van D’66 bij de afgelopen verkiezingen is een hoopvol teken. Deze partij maakt zich al jaren 

sterk voor het terughalen van de vrouwen en kinderen. Het is te hopen dat ze dit punt ook onderdeel 

maken van de formatiebesprekingen. De nederlaag van het CDA was misschien ook wel goed want 

de partij moet nu gaan evalueren wat ze fout gedaan hebben. We hebben daar wel een paar 

suggesties voor, zoals bijvoorbeeld hun halsstarrige weigering om de kinderen terug te halen uit 

https://www.kurdistan24.net/en/story/24116-SDF-arrests-10-ISIS-suspects-in-Syria%E2%80%99s-al-Hol-camp
https://ocad.belgium.be/terugkeer-van-belgische-kinderen-en-hun-moeders-uit-conflictzone-in-syrie/
https://www.cbc.ca/news/politics/former-us-diplomat-wants-children-freed-syria-detention-camps-1.5951716
https://www.hrw.org/news/2021/03/23/thousands-foreigners-unlawfully-held-ne-syria
https://icct.nl/publication/prosecution-of-isis-fighters-by-autonomous-administration-of-north-east-syria/


Syrië. Een ommezwaai van het CDA lijkt nog steeds de enige kans om de vrouwen en kinderen terug 

te halen. Helaas is Chris van Dam er niet in geslaagd om voldoende voorkeursstemmen te verwerven 

om terug te keren als Kamerlid. Maar hij heeft aangegeven dat hij zich ook buiten de Kamer zal 

blijven inzetten voor het terughalen van de kinderen. We gaan ervan uit dat er naast Chris nog meer 

fatsoenlijke mensen binnen het CDA te vinden moeten zijn. 

De Nederlandse tak van  Defense for Children heeft in het Algemeen Dagblad een noodoproep aan 

de formerende partijen gedaan om het terughalen van de kinderen mee te nemen in het nieuwe 

regeerakkoord. Zij vinden dat onze overheid wel degelijk de plicht heeft om deze kinderen te 

beschermen nu hun ouders dit niet kunnen. 

Activiteiten Platform 

1. Notitie over eenzijdige advisering NCTV 

We hebben de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een notitie 

gestuurd waarin we de adviezen van de dienst over de veiligheidsrisico’s van het wel of niet 

terughalen van vrouwen en kinderen onder de loep nemen. Het blijkt dat de NCTV (en AIVD) de 

afgelopen jaren bijna uitsluitend gewezen hebben op de risico’s van wel terughalen, terwijl de risico’s 

van niet terughalen nauwelijks genoemd worden. Dit terwijl die laatste nu door deskundigen als veel 

groter worden ingeschat dan die van wél terughalen. Er is daarom dringend behoefte aan een 

nieuwe evaluatie. We hebben onze notitie ook gestuurd aan de AIVD en aan de betrokken ministers.  

2. Open brief aan Wopke Hoekstra 

In een open brief van 22 februari aan de nieuwe CDA partijleider Wopke Hoekstra hadden we hem 

gevraagd om het CDA niet langer te laten gijzelen door VVD en extreemrechts, maar te doen wat de 

kernwaarden van het CDA ons voorschrijven: gerechtigheid en solidariteit betrachten tegenover de 

vrouwen en kinderen in Syrië. Kopieën van de brief zijn verstuurd aan alle (oud) CDA Kamerleden. Er 

is nog niet op gereageerd, maar we hopen dat de boodschap langzaam inzinkt.  

3. Stichting Kinderen terug uit Kalifaat 

Intussen is er ook een bankrekening geopend voor de stichting Kinderen terug uit Kalifaat onder 

nummer NL09 INGB 0007 4993 16. Donaties zullen voorlopig gebruikt worden voor publiciteitsacties. 

Publiciteit is een vak en we zoeken daarom nog mensen met expertise of suggesties op dit terrein.        

4. Artikelen in de media 

Het lukte deze maand slechts om één artikel in de krant te krijgen en wel in het Nederlands Dagblad. 

Het artikel kreeg van de redactie de weinig spectaculaire titel mee “Nederland, haal ISIS-vrouwen en 

-kinderen op”, en wees op het feit dat Nederland internationaal gezien bijna op de laatste plaats 

staat bij het terughalen van kinderen uit Syrië.  

Hopelijk komt er de komende maand weer meer schot in de actie nu de verkiezingen voorbij zijn.  

Vriendelijke groeten, 

Ad Corten 

Deze Nieuwsbrief wordt maandelijks toegezonden aan alle mensen die zich hebben aangemeld als lid of 

sympathisant van het Platform Kinderen terug uit het Kalifaat. Momenteel zijn dit er 73. Een lijst van alle 

namen is te verkrijgen bij adcorten@gmail.com. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van deze 

nieuwsbrief dan kunt u zich bij mij afmelden                                                                                                           . 

https://www.ad.nl/opinie/haal-onze-kinderen-wel-uit-de-syrische-kampen~a280619c/#:~:text=Tientallen%20Nederlandse%20kinderen%20zitten%20ook,overheid%20deze%20verplichting%20niet%20heeft.
http://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2021/03/Veiligheidsrisicos-van-wel-of-niet-terughalen-IS-vrouwen-en-kinderen-dringend-behoefte-aan-nieuwe-evaluatie-door-NCTV.pdf
https://www.nd.nl/opinie/opinie/1024413/nederland-haal-isis-vrouwen-en-kinderen-op

