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Beste mensen, 

De afgelopen weken werd het nieuws gedomineerd door de ontwikkelingen in Afghanistan. Het was 

mooi om te zien hoe de Tweede Kamer zich verantwoordelijk voelde voor de Afghanen die voor 

Nederland gewerkt hebben, en hoe we nog enkele duizenden van die mensen in allerhaast hebben 

weten te repatriëren. In dat licht gezien, moet het toch een peulenschil zijn voor Nederland om ook 

de enkele tientallen Nederlandse vrouwen en kinderen uit Syrië weg te halen.  

We kregen de afgelopen maand weinig te horen over nieuwe ontwikkelingen rond de vrouwen en 

kinderen in Syrië. Waarschijnlijk wordt er achter de schermen door het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken druk gewerkt om de vijf vrouwen terug te halen waarvan de rechtbank in Rotterdam gedreigd 

heeft de strafzaken te stoppen. Maar daarover kan BuZa natuurlijk geen mededelingen doen. Ik merk 

wel een positieve houding bij dit ministerie, getuige het antwoord dat ik kreeg van de directeur-

generaal Politieke Zaken bij dit ministerie (zie onder).  

Deze maand werd veel tijd besteed aan het zoeken naar supporters voor een resolutie op het 

komend CDA congres. In die resolutie wordt het CDA opgeroepen om zijn verzet tegen repatriëring te 

staken. Met enige moeite lukt het uiteindelijk om het vereiste aantal van 25 handtekeningen te 

halen.  

 

Ontwikkelingen in Nederland 

Reactie BuZa op vraag over veiligheid Nederlandse vrouwen in kamp Roj  

Begin augustus kwamen er verontrustende berichten uit kamp Roj waar de Nederlandse vrouwen 

zich grote zorgen maakten over de komst van Marokkaanse en Tunesische vrouwen die nog steeds 

trouw zijn aan IS. De afgelopen jaren waren de voortdurende geweldsincidenten in kamp al-Hol voor 

de Koerden aanleiding om de Nederlandse vrouwen uit dat kamp over te brengen naar het kleinere 

kamp Roj waar ze geen gevaar te duchten hadden van fanatieke IS-aanhangsters.  Nu de situatie in 

al-Hol voor de Koerden steeds minder beheersbaar wordt, hebben ze blijkbaar besloten om ook 

Marokkaanse en Tunesische vrouwen vanuit al-Hol over te brengen naar kamp Roj. De Nederlandse 

vrouwen in kamp Roj vrezen daardoor voor hun veiligheid. Zij hebben al geruime tijd afstand 

genomen van IS en staan bekend als “overlopers”. Zij vrezen voor wraakacties van de Marokkaanse 

en Tunesische vrouwen die nog steeds trouwe aanhangsters zijn van IS. 

Naar aanleiding van deze berichten heb ik het Ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte 

gesteld  van deze ontwikkelingen. Binnen een dag kreeg ik een uitvoerig antwoord van de directeur-

generaal Politieke Zaken bij dit ministerie, Thijs van der Plas. Hij schreef dat hij zich de zorgen van de 

Nederlandse vrouwen goed kon voorstellen. Hij was niet bekend met berichten dat inmiddels ook 

extreem geradicaliseerde IS-vrouwen zouden worden overgebracht naar Al Roj. Dat zou volgens hem 

haaks staan op eerdere uitspraken van de Syrische Koerden dat de transfer van IS-vrouwen vanuit Al 

Hol naar Al Roj juist was ingegeven om deze groepen van elkaar te scheiden. Hij vermoedde daarom 

dat de Koerden wel zouden zorgen voor een scheiding tussen de radicale vrouwen en de overige 

bewoners van kamp Roj. Helaas kon Nederland de Koerden niet vertellen hoe zij het beheer van de 

kampen moesten uitvoeren. Dan zouden we meteen het antwoord krijgen dat we onze vrouwen en 

http://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2021/08/Brief-Thijs-van-der-Plas-3-aug.pdf


kinderen maar snel zelf moesten komen ophalen. De brief van Van der Plas was zeer vriendelijk van 

toon, en hij schreef dat ik hem altijd kon benaderen voor verdere vragen.   

OM eist vier jaar cel tegen Siobhan Walters (5 augustus) 

Het OM heeft 4 jaar cel geëist (waarvan één voorwaardelijk) tegen de teruggekeerde Siobhan 

Walters. Zij keerde eind vorig jaar op eigen gelegenheid terug in Nederland na een verblijf van 6 jaar 

in Syrië. Siobhan was een vriendin van de al eerder teruggekeerde Laura Hansen. Zij kende Laura al 

voor haar vertrek naar Syrië, en eenmaal in Syrië  probeerde ze samen met haar te ontsnappen uit 

het kalifaat. Die poging mislukte echter. De rechtbank betoogde dat zij tijdens een interview in 2018 

met een Belgische journalist had aangegeven nog steeds achter de idealen van IS te staan. Siobhan 

vertelde nu dat ze geen andere keuze had dan te doen alsof, omdat anders haar leven gevaar liep. 

Campagne voor resolutie op CDA partijcongres 

In Nederland helpt het CDA de tegenstanders van terughalen (VVD, PVV en Forum) aan een 

meerderheid in de Tweede Kamer. De partij verschuilt zich nog steeds achter het argument dat de 

vrouwen terecht moeten staan voor een tribunaal in de regio, ook al weet men intussen drommels 

goed dat dit onhaalbaar is. De werkelijke reden voor de weigering van het CDA is blijkbaar de wens 

om de vrouwen extra te straffen door hun verblijf in de kampen zo lang mogelijk te rekken. Op het 

komend partijcongres van 11 september wil een aantal kritische CDA'ers daarom een resolutie 

indienen die de partij oproept haar verzet tegen repatriëring te staken. Voor het indienen van een 

resolutie zijn minimaal 25 steunbetuigingen nodig van CDA-leden. Bij het vorig congres in december 

2020 lukte het niet om dit aantal bij elkaar te krijgen, maar ditmaal slaagden we daar gelukkig wél in. 

Dat was voor een deel te danken aan een artikel in Trouw waarop verscheidene mensen reageerden. 

Sommigen schreven dat ze de resolutie wel wilden steunen maar dat zij hun CDA lidmaatschap al 

hadden opgezegd. Die mensen konden we helaas niet meetellen, maar ik was wel blij met hun 

morele steun. Inmiddels is de resolutie ingediend bij het partijbureau en is het afwachten wat het 

congres ons zal brengen.  

 

Internationale ontwikkelingen 

Amerikaans weesmeisje gered uit kamp Roj (2 aug) 

Een 8-jarig Amerikaans weesmeisje is dankzij de hulp van de Amerikaanse oud-diplomaat Peter 

Galbraith uit kamp Roj gehaald en verblijft nu op een veilige plaats in Noord-Syrië. Galbraith heeft al 

eerder een Canadese moeder en haar kind uit een van de Koerdische kampen gehaald. Het meisje 

was enkele jaren onder de hoede genomen door Somalische vrouwen die nog trouw waren aan IS. 

Het meisje moest van hen de verplichte zwarte kleding en nikab dragen om haar verborgen te 

houden voor de Koerdische bewakers. Op 17 juli was het meisje door Koerdische soldaten bevrijd en 

overgebracht naar een veilige locatie buiten het kamp. Zij wacht nu op terugkeer naar de VS.   

 

Activiteiten platform 

Demonstratie bij CDA Partijbureau op  7 augustus 

Dit was al weer de 5e keer dat we demonstreerden, en de derde keer bij het CDA partijbureau. Voor 

deze locatie was gekozen met het oog op de resolutie die we gaan indienen op het congres van het 

CDA. Met onze demonstraties willen we laten zien dat we de vrouwen en kinderen in Syrië niet 

https://www.ad.nl/binnenland/om-eist-vier-jaar-cel-tegen-cliche-jihadiste-na-zes-jaar-in-syrie-ik-bakte-alleen-maar-cupcakes~ac57bb82/
https://www.ad.nl/binnenland/om-eist-vier-jaar-cel-tegen-cliche-jihadiste-na-zes-jaar-in-syrie-ik-bakte-alleen-maar-cupcakes~ac57bb82/
http://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2021/08/resolutie-repatriering-IS-vrouwen-en-kinderen-11-sep-3.pdf
https://www.trouw.nl/opinie/cda-er-ad-corten-vindt-dat-het-verzet-tegen-het-terughalen-van-is-vrouwen-gestaakt-moet-worden~b1478473/
https://www.buzzfeednews.com/article/ellievhall/american-aminah-mohamad-ariel-bradley-isis-rescued


vergeten zijn. We willen alles op alles zetten om de vrouwen en kinderen nog vóór de komende 

winter terug te halen naar Nederland.  

 

Agenda voor de komende maand 

Demonstratie 4 september op de Dam in Amsterdam 

Deze demonstratie wordt georganiseerd in samenwerking met de actiegroep Breng Ze Veilig Thuis. 

De demonstratie wordt gehouden van 14.00 – 15.00 bij de ingang van de Nieuwe Kerk. Voor verdere 

informatie zie de website.  

CDA congres 11 september in 's Hertogenbosch 

Mensen die lid zijn van het CDA kunnen daar onze resolutie steunen. Ook kunnen zij hopelijk CDA-

leden in hun eigen kennissenkring overhalen om ook voor de resolutie te stemmen. Verdere 

informatie over het CDA congres is te vinden op de CDA website. 

Vriendelijke groeten, 

Ad Corten 

www.kinderenteruguitkalifaat.nl 

 

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

sympathisant van het Platform Kinderen terug uit het Kalifaat. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending 

van deze nieuwsbrief dan kunt u zich afmelden bij adcorten@gmail.com      

https://kinderenteruguitkalifaat.nl/demonstratie-amsterdam-4-september/
https://www.cda.nl/partijcongres

