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ROTTERDAM Voor het eerst wordt een Nederlandse vrouw vervolgd omdat ze haar kinderen heeft 
meegenomen naar het strijdgebied in Syrië. Justitie eist twee jaar cel tegen Loubna W. uit Emmen. 
„Ze heeft haar taken als moeder ernstig verzaakt”, stelt de officier van justitie. 

Twee jaar cel geëist voor meenemen kinderen naar Syrië 

Veel Nederlandse ’jihadbruiden’ hebben net als Loubna W. (geboren in 1992) hun jonge kinderen 
mee teruggenomen uit Syrië. Maar meestal zijn die kinderen in het strijdgebied geboren, niet in 
Nederland. Toen de Emmense moeder in 2016 met haar Duitse man naar Syrië vertrok, waren de 
kinderen tussen de twee maanden en acht jaar. Justitie rekent het de vrouw zwaar aan dat ze hen 
’bewust meenam naar een van de gevaarlijkste gebieden ter wereld’. 

„Ergens is dat wel zo”, gaf W. toe tijdens een rechtszitting waarbij ze vaak huilde. „Ik kreeg er later 
spijt van. Als ik het kon terugdraaien, had ik het gedaan. Ik wilde mijn kinderen niet in gevaar 
brengen.” 

Volgens justitie kon ze prima weten waar ze aan begon, helemaal omdat het de tweede keer was dat 
ze naar het door oorlog verscheurde land afreisde. Ze keerde tussentijds terug naar Duitsland om 
twee kinderen uit een eerder huwelijk op te halen. In 2016 nam ze ook hen mee naar Syrië. De 
Nederlandse vader deed aangifte. 

W. ging naar Syrië met haar nieuwe echtgenoot, een Duitser. Die was volgens justitie strijder bij 
Ahrar al-Sham, een terroristische groep die streefde naar een islamitische staat, maar vocht tegen IS. 
Eerder gold Ahrar al-Sham als een ’gematigde’ rebellengroep. In hun woning in Syrië stond een 
Kalasjnikov-aanvalsgeweer in de huiskamer waar de kinderen rondliepen. Dat wapen nam hij mee als 
hij soms dagenlang van huis was. 

W. houdt vol dat de echtgenoot in Syrië voor een hulporganisatie werkte en daarna voor de politie. 
Justitie gelooft er weinig van, net als van haar stelling dat ze geen idee had wat er allemaal gebeurde 
in Syrië. 

„Onmogelijk”, zei de officier. „Van alle landen op de wereld reisde u juist daarheen. In 2016 was er 
een enorme stroom vluchtelingen op gang gekomen. En u ging de andere kant op.” 

In augustus vorig jaar keerde de vrouw via Turkije terug naar Nederland. Ze zit inmiddels ruim acht 
maanden vast in de speciale afdeling voor vrouwelijke terrorismegedetineerden in Zwolle. 

W. zei dat ze het jihadisme afwijst. Er zijn ook geen aanwijzingen dat ze gevaarlijk gedachtegoed 
aanhangt. Maar ze schreef wel aan familie dat ze een prachtige tijd in Syrië had en dat Allah haar had 
beloond. ’We hebben veel geleerd en iets kunnen betekenen voor de mensen’. 

 


