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Deze maand haalden verschillende van onze buurlanden substantiële aantallen vrouwen en kinderen 

terug uit Syrië. Nederland heeft echter sinds het terughalen van één vrouw en drie kinderen in juni 

geen nieuwe repatriëringen meer uitgevoerd.  Ons land begint daardoor steeds meer af te steken bij 

zijn buren. Gelukkig beginnen de rechtszaken die enkele vrouwen hebben aangespannen een beetje 

vrucht af te werpen. Deze juridische weg kost echter veel tijd; tijd die ten koste gaat van jonge 

mensenlevens. Het CDA stribbelt nog tegen bij het terughalen van de vrouwen en kinderen, maar de 

argumentatie van de partij wordt steeds minder overtuigend.  

 

Ontwikkelingen in Nederland 

Kabinet werkt aan terughalen van enkele vrouwen en kinderen 

De rechtbank in Rotterdam besloot op 11 oktober dat de regering nog 6 maanden de tijd zou krijgen 

om 5 vrouwen terug te halen; anders werd de strafzaak tegen hen gesloten. Eén van de vrouwen 

(degene die vorig jaar ernstige brandwonden opliep) moet al binnen 3 maanden terug zijn. Op 29 

september had minister Grapperhaus al bekend gemaakt dat de Nederlandse regering in augustus 

contact had opgenomen met de Koerden over de repatriëring van deze vrouwen. In tegenstelling tot 

de eerste keer leidde deze nieuwe aankondiging niet tot grote ophef in de Kamer. De Nederlandse 

politiek lijkt zich er morrend bij neergelegd te hebben dat terugkeer van de vrouwen uiteindelijk 

onvermijdelijk is1. De AIVD, NCTV en het Openbaar Ministerie willen allemaal dat de vrouwen naar 

Nederland worden gebracht. Door ze hier te berechten, kan er na hun straf toezicht op hen worden 

gehouden2 aldus deze diensten.  

Positie CDA 

Op 12 oktober stuurden de ondertekenaars van de op 11 september aangenomen resolutie een brief 

aan alle CDA Kamerleden met de oproep om zo snel mogelijk gevolg te geven aan de aanbevelingen 

in de resolutie. Naar aanleiding van deze brief belde Anne Kuik mij op om te zeggen dat ze onze zorg 

over de kinderen deelde. Ze had het echter druk met de formatie, en het onderwerp lag gevoelig bij 

de CDA achterban en ook bij de coalitiepartners.  Zij kwam weer met het argument dat naar haar 

mening Nederland eerst de slachtoffers van de genocide moest helpen (de Yezidi's) en niet de daders 

(de IS-vrouwen). Dit is een zwak argument omdat de Nederlandse kinderen moeilijk als  daders van 

de genocide te beschouwen zijn. Bovendien hoeft het repatriëren van de vrouwen en kinderen niet 

te betekenen dat we ook niet tegelijk de Yezidi's kunnen helpen.  

Anne zit in een lastig parket doordat zij zich de afgelopen maanden extra heeft ingespannen voor de 

zaak van de Yezidi's. De Yezidi's waarmee zij in Nederland contact heeft, zijn sterk gekant zijn het 

terughalen van IS-vrouwen omdat ze vinden dat die medeplichtig waren aan de genocide. Verder 

beweren ze dat ze bang zijn voor hun eigen veiligheid wanneer de IS-vrouwen uiteindelijk weer op 

vrije voeten komen(!). Op 27 oktober was er een voorlichtingsmiddag van de Kamercommissies BuZa 

 
1 https://www.ad.nl/binnenland/aan-terughalen-is-vrouwen-valt-niet-te-ontkomen-dit-staat-ze-hier-te-
wachten~aedfeea1/ 
2 https://nos.nl/artikel/2401264-rechter-legt-regering-nieuwe-deadline-op-voor-ophalen-van-is-vrouwen-uit-
syrie 



en Justitie & Veiligheid over de Yezidi's waar Kamerleden werden bijgepraat door enkele 

deskundigen3. Het was een merkwaardige bijeenkomst die werd voorgezeten door Geert Wilders en 

die kennelijk eerder bedoeld was om de terugkeer van de Nederlandse IS-vrouwen en kinderen te 

blokkeren dan om de Yezidi's te helpen. De uitgenodigde deskundigen waren allemaal felle 

tegenstanders van het terughalen van de IS-vrouwen en kinderen. De Nederlandse organisaties 

CORDAID en HIVOS die actief hulp verlenen aan Yezidi's in Irak, waren echter niet voor het overleg 

uitgenodigd. Er werden dan ook geen plannen gepresenteerd om iets concreets te gaan doen voor de 

Yezidi's.  

De noodzaak om de Yezidi's te helpen, staat buiten kijf, en het zou goed zijn wanneer het CDA daar 

concrete plannen voor zou presenteren. Dat zou een meer constructieve benadering zijn dan de 

nood onder de Yezidi's te gebruiken als argument om de Nederlandse vrouwen en kinderen in Syrië 

te laten zitten.  

Berichten over verslechterde toestand in kamp Roj 

Van de Nederlandse vrouwen in kamp Roy bereikten ons berichten over afgebrande tenten. 

Sommige van deze branden waren veroorzaakt door kortsluiting maar andere waren kennelijk 

aangestoken door radicale vrouwen in het kamp. Deze radicale vrouwen hebben gedreigd alle tenten 

van de Nederlandse vrouwen in brand te steken, uit wraak voor het feit dat zij IS hebben afgezworen. 

Eén van de tenten die afbrandde, was die van de Nederlandse Hafida die enkele weken tevoren op 

de Nederlandse TV had verteld dat ze niets meer te maken wilde hebben met IS. Door de 

dreigementen van radicale vrouwen moeten de Nederlandse vrouwen in kamp Roj 's nachts op 

blijven om hun tenten te bewaken. De kinderen zijn doodsbang nadat drie van hen slechts op het 

nippertje uit een brandende tent gered konden worden.    

Publiciteitsacties in Nederland  

Rapport Save The Children  

Save The Children bracht een uitgebreid rapport uit over de hopeloze situatie van de kinderen in de 

kampen in Syrië4. In de kampen verblijven momenteel nog 75 kinderen met een Nederlandse 

afkomst. Hoe langer de kinderen in de kampen blijven, hoe groter de mentale en fysieke impact. 

Deze kinderen hebben hulp en bescherming nodig, want ze zijn allereerst slachtoffer en bovenal 

vooral nog kind. Save the Children Nederland doet daarom opnieuw een dringend beroep op het 

demissionaire kabinet om hen te repatriëren en de kinderen hier te beschermen. Daarbij is 

berechting van de moeders noodzakelijk en moet, in het geval van Nederlandse moeders, hier 

plaatsvinden. 

Demonstratie Platform 9 oktober op het Plein in Den Haag 

Dit was onze 9e demonstratie, ditmaal weer voor het gebouw van de Tweede Kamer. Vanwege de 

rechtszaak in Rotterdam was het onderwerp weer even in de actualiteit en de pers was goed 

vertegenwoordigd. Hart van Nederland deed 's avonds verslag op TV, en het TV kanaal van het AD 

besteedde er aandacht aan op 11 oktober5.  

Actiegroep Breng onze kinderen veilig thuis 

 
3 https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/jezidis 
4 https://www.savethechildren.nl/actueel/nieuws/2021/save-the-children-door-regering-in-de-steek-gela 
5 https://www.ad.nl/video/productie/nederlandse-is-vrouwen-blijven-terugkeer-eisen-255906 



Onze Amsterdamse vrienden stuurden mails aan diverse Kamerfracties met beelden van brandende 

tenten in kamp Roj. Vertegenwoordigers van PvdA en VOLT reageerden positief en beloofden dat ze 

het onderwerp weer gingen aankaarten in de Kamer.  

 

Internationale ontwikkelingen 

Buurlanden repatriëren vrouwen en kinderen 

Deze maand werden in een gezamenlijke operatie van Duitsland en Denemarken in totaal 11 

vrouwen en 37 kinderen opgehaald uit kamp Roj. Dit gebeurde met steun van de Amerikaanse 

luchtmacht die de vrouwen en kinderen transporteerde naar Erbil in Irak van waaruit zij verder 

konden reizen. De Amerikanen hebben Nederland ook al meermalen aangeboden om te helpen bij 

een eventuele repatriëring. Verder haalde Zweden 3 vrouwen en 8 kinderen terug, en Engeland 3 

kinderen. Dit laatste land weigert tot nu toe om ook de moeders terug te halen.  

Rechtszaak Europese Hof voor de Rechten van de Mens  

In Frankrijk hebben familieleden een zaak aangespannen bij het Europese Hof voor Mensenrechten. 

Wanneer dit hof mocht besluiten dat de Franse weigering om de vrouwen en kinderen terug te halen 

in strijd is met internationale wetgeving, zal dat consequenties hebben voor alle Europese landen. De 

procedure kan echter nog maanden of jaren gaan duren, en al die tijd moeten de kinderen nog in de 

kampen blijven. De Nederlandse aanpak om de overheid te dwingen de vrouwen terug te halen om 

zich hier te kunnen verdedigen, lijkt meer succesvol maar ook deze weg is tijdrovend.  

 

Agenda voor de komende maand 

Demonstratie 13 november Amsterdam in samenwerking met de groep "Breng onze kinderen veilig 

thuis'' 

Deze demonstratie wordt weer gehouden op de Dam bij de ingang van de Nieuwe Kerk. De aanvang 

is om 14.00. Tijdens de demonstratie zullen de partijen in de Tweede Kamer worden oproepen om de 

kinderen in Syrië niet nóg een winter in de  kou te laten zitten in tenten die elk moment in brand 

kunnen vliegen. Aan politici zal gevraagd worden hoe zij met een gerust geweten Kerst kunnen 

vieren wanneer zij weten dat er op dat moment door hun schuld nog tientallen kinderen in Syrië in 

de kou zitten.  
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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         


