
IS-vrouwen en kinderen kunnen niet eeuwig in de kampen blijven 

In het coalitie akkoord heeft het CDA ermee ingestemd dat het beleid t.a.v. het terughalen van IS-

vrouwen en kinderen niet gewijzigd wordt. Dat betekent dat onze regering geen vrouwen en 

kinderen op eigen initiatief zal terughalen uit Syrië. Alleen wanneer de rechter de regering daartoe 

dwingt, zal gekeken worden of er vrouwen teruggehaald kunnen worden die anders hun straf 

dreigen te ontlopen. Het is onbegrijpelijk dat onze partij met dit beleid akkoord is gegaan nadat het 

partijcongres in september 2021 de fractie had opgeroepen om te streven naar een snelle 

repatriëring van de vrouwen en kinderen uit Syrië. 

Het huidige coalitie akkoord houdt in dat de vrouwen en kinderen voor wie nog geen gerechtelijke 

procedure loopt, de komende 4 jaar nog in de kampen zullen blijven. De kinderen zijn nu gemiddeld 

6 jaar oud, en zij zitten al 3 jaar in de kampen. In deze periode hebben zij zware lichamelijke en 

geestelijke schade opgelopen. Als het aan het CDA ligt, komt daar nog minstens 4 jaar bij.  

De kinderen zitten nu al zó lang in de kampen dat we het normaal beginnen te vinden. Als ze er al 

drie jaar zitten, kunnen er nog wel vier jaar bij. Het lijkt op de toeslagen affaire; wanneer een onrecht 

maar lang genoeg duurt, begint iedereen het normaal te vinden. Misschien is het niet toevallig dat de 

voorzitter van de toeslagen commissie, Chris van Dam, de enige vooraanstaande CDA'er is die zich 

duidelijk heeft uitgesproken vóór terughalen van de kinderen.  

Op dit moment zijn de kinderen nog makkelijk op te nemen in de Nederlandse maatschappij. 

Wachten we nog eens vier jaar, dan zijn ze verder beïnvloed door IS-ideologie en wordt het een veel 

moeilijker verhaal. Het risico bestaat dat de vrouwen en kinderen vóór die tijd door IS "bevrijd" 

worden uit de kampen, zoals vorige week gebeurd is met gevangen in Hasaka. Dan vallen de 

kinderen in handen van IS en worden ze opgeleid tot een nieuwe generatie terroristen.  

De weerstand van het CDA tegen terughalen is op geen enkele manier te rechtvaardigen. De 

vrouwen hebben recht op een eerlijk proces; dat is de basis van onze rechtsstaat. Geen van hen is 

ooit betrokken geweest bij een aanslag of voorbereiding daartoe op Nederlands grondgebied. De 

kans dat ze dit in de toekomst wel zullen gaan doen, is minimaal. Dit zeker gezien het feit dat ze eerst 

een straf moeten uitzitten en daarna gevolgd zullen worden door de AIVD. Nederlanders die in het 

verleden wél een aanslag in Nederland voorbereid hebben, zijn daarvoor veroordeeld; hebben hun 

staf uitgezeten, en zijn intussen al lang weer normale Nederlandse burgers geworden (Jason Walters, 

Soumaya Sahla). Sommigen van hen zetten zich nu actief in om Nederlandse jihadisten tot andere 

gedachten te brengen. Waarom geven we vrouwen die nooit iets tegen Nederland hebben 

ondernomen, niet het recht op een eerlijk proces en terugkeer in de Nederlandse maatschappij?  

CDA Kamerleden blijven hameren op de misdaden die IS gepleegd heeft tegen Yezidi's, en gebruiken 

dit als argument om het terughalen van IS-vrouwen te blokkeren. Het onrecht dat de Yezidi's is 

aangedaan, is natuurlijk vreselijk. Maar dit kan geen argument zijn om de Nederlandse vrouwen en 

kinderen voor altijd in de kampen te laten zitten. De kinderen treft geen blaam, en we kunnen hen 

niet laten boeten voor de misdaden van hun ouders. De Nederlandse vrouwen die daadwerkelijk 

betrokken zijn geweest bij misdaden tegen de Yezidi's, moeten daarvoor gestraft worden. Dat kan 

alleen wanneer we ze ophalen en ze hier voor het gerecht brengen. Anders ontsnappen ze uit de 

kampen en ontlopen ze hun straf. Vaak wordt aangevoerd dat mensen in de regio willen dat de 

daders ter plaatse berecht worden. Dat is niet wat wij horen van mensen in de regio. Die willen dat 

Nederland zijn IS-strijders ophaalt en in Nederland berecht.  Mensen in de regio, inclusief Yezidi's, 



smeken wel om meer hulp vanuit Nederland. Daartoe heeft het CDA nog geen initiatieven 

ondernomen.    

Het feit dat we onschuldige kinderen in de steek laten en hun moeders het recht op een eerlijk 

proces ontzeggen, is koren op de molen van moslims in Nederland die nog met jihadistische ideeën 

rondlopen (500-600 volgens de AIVD). Het sterkt hen in hun overtuiging dat de Nederlandse 

maatschappij onrechtvaardig is, en dat het kalifaat nog niet zo'n slecht idee was. Het beste tegengif 

tegen deze ideeën is het terughalen van de vrouwen en kinderen op humanitaire gronden. Dat zal de 

vrouwen weer vertrouwen geven in de Nederlandse rechtsstaat, en ze kunnen daarmee een "vaccin" 

vormen tegen de hier nog levende jihadistische fantasieën.  

De landen om ons heen (Duitsland, België, Denemarken, Finland, Zweden) zijn al begonnen met het 

terughalen van vrouwen en kinderen om humanitaire redenen. In die landen heeft de menselijkheid 

het gewonnen van de angst en de haat. In Nederland zijn we nog niet zo ver. Zelfs een christelijke 

partij als het CDA heeft niet de moed om openlijk op te komen voor de morele waarden van het 

christendom: menselijkheid, compassie en vergevingsgezindheid. Wanneer zelfs het CDA deze 

morele waarden niet durft te verdedigen, is het slecht gesteld met onze maatschappij. Dan worden 

we allemaal lakkeien van Wilders die met zijn boodschap van moslimhaat onze maatschappij naar de 

afgrond stuurt.  


