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Beste mensen, 

Er was deze maand weinig zichtbare vooruitgang ten aanzien van het terughalen van de vrouwen en 

kinderen, maar vast staat dat achter de schermen gewerkt wordt aan het repatriëren van tenminste 

5 vrouwen en hun 11 kinderen. De NRC concludeerde deze maand dat terughalen de enige optie is, 

en de krant vroeg zich af waarom dit nog langer uitgesteld wordt. Aan D'66 en enkele 

oppositiepartijen is opnieuw voorgesteld om met een motie te komen die de regering oproept om 

het repatriëren van de overige vrouwen en kinderen niet nodeloos uit te stellen. Het CDA hult zich 

nog steeds in stilzwijgen, maar de partij zal binnen anderhalve week kleur moeten bekennen op het 

partijcongres.   

 

Ontwikkelingen in Nederland 

Overleg met Koerden over terughalen van 5 vrouwen en 11 kinderen 

Minister Grapperhaus heeft bevestigd dat Nederland in overleg is met de Koerdische autoriteiten 

over het ophalen van vijf vrouwen en hun elf kinderen1. Dit gebeurt naar aanleiding van de uitspraak 

van  de rechtbank in Rotterdam (11 oktober) dat de regering zich moet inspannen om deze vrouwen 

binnen 6 maanden terug te halen omdat de rechtszaken tegen hen anders mogelijk worden 

beëindigd. Het overleg met de Koerden gebeurt in het geheim, dus het is niet te verwachten dat er 

meer nieuws naar buiten komt vóór het moment dat de vrouwen daadwerkelijk terug zijn in 

Nederland.  

NRC roept op tot terughalen vrouwen 

Op 12 november kwam de NRC met een krachtig pleidooi voor het terughalen van de vrouwen en 

kinderen uit Syrië2. In het artikel werd helaas nog gesuggereerd dat het terughalen van de vrouwen 

best "eng" was; een teken dat de redacteuren zich nog niet goed in de materie verdiept hadden. 

Maar ze citeerden wel een hoogleraar terrorismebestrijding die de regering aanraadde om de 

vrouwen snel terug te halen om daarmee voor eens en voor altijd de eindeloze discussie over 

repatriëring te stoppen. Ook werd verwezen naar het CDA congres van 11 september waar 55% van 

de leden stemde vóór snel terughalen van de vrouwen en kinderen.  

Politieke partijen houden kaarten nog voor de borst.  

Ondanks herhaalde vragen aan het CDA over de uitvoering van de aangenomen resolutie op het 

partijcongres, kwam er vanuit de Kamerfractie nog geen antwoord. Een medewerker van het 

partijbureau schreef wel dat "het thema absoluut werd besproken". Natuurlijk zit de Kamerfractie 

met de resolutie in haar maag omdat die haaks staat op het beleid van de afgelopen maanden of 

zelfs jaren. Maar dat er iets moet gebeuren is, zal de CDA fractie wel duidelijk zijn.  

 
1 https://www.ad.nl/binnenland/nederland-overlegt-over-terughalen-vijf-syriegangers-en-hun-elf-
kinderen~a52feb45/ 
2 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/11/jihadgangers-terughalen-het-is-eng-maar-het-moet-a4065192 



Omdat het CDA gezien zijn positie in het verleden nu moeilijk zelf met een motie kan komen voor 

terughalen, is onze hoop gevestigd op partijen die al eerder aangaven voorstander te zijn. Wanneer 

die partijen met een dergelijke motie komen, kan het CDA moeilijk tegenstemmen. De afgelopen 

maand zijn daartoe weer brieven gestuurd aan D'66, PvdA, VOLT en ChristenUnie. De twee 

eerstgenoemde partijen hebben toegezegd dat zij ernaar gaan kijken.  

Verzoek terughalen Chadia weer afgewezen 

De Haagse rechtbank heeft een nieuw verzoek van de ernstig zieke Chadia om gerepatrieerd te 

worden, opnieuw afgewezen. Het verzoek was ingediend nadat de Nederlandse overheid op 1 juni 

een Nederlandse vrouw en drie kinderen had teruggehaald uit Syrië. Daarmee was aangetoond dat 

repatriëren mogelijk was zonder grote gevaren voor Nederlandse hulpverleners, en voor verstoring 

van de diplomatieke verhoudingen met onze buurlanden. De rechtbank oordeelde echter dat de 

belangen van de internationale betrekkingen en de veiligheidsrisico’s voor hulpverleners zwaarder 

wogen dan het humanitaire belang. Blijkbaar is alleen het straffen van de vrouwen een goede reden 

om ze terug te halen. Waar zijn onze humanitaire waarden gebleven.  

Acties in Nederland  

Demonstratie Amsterdam door Platform + actiegroep Breng ze veilig terug  

Op 13 november demonstreerden we voor de 9e keer dit jaar voor het terughalen van de kinderen en 

hun moeders. De  belangstelling voor demonstratie op de Dam was met ruim 30 deelnemers groter 

dan de vorige keer. Een van de deelneemsters las een Arabisch gedicht voor dat gaat over de band 

tussen moeder en kind. Zeer toepasselijk omdat sommige westerse landen proberen de kinderen te 

scheiden van de moeders en alleen de kinderen terug te halen. Ahmed el Mesri van de actiegroep 

Asadaaka vertaalde het gedicht voor de aanwezigen (zie website 

https://kinderenteruguitkalifaat.nl/97-2/)   

 

Internationale ontwikkelingen 

Australië neemt in het geheim contact op met de Koerden 

In een geheime operatie zijn Australische ambtenaren naar kamp Roj gereisd om informatie te 

verzamelen over Australische familieleden van IS strijders die daar vastzitten. In kamp Roj zitten naar 

schatting 20 Australische vrouwen met 40 kinderen. Tot nu toe was de Australische overheid niet 

bereid om te praten over repatriëring van deze vrouwen en kinderen.  De geheime operatie wordt 

gezien als een eerste teken van de bereidheid van Australië om ook zijn vrouwen en kinderen terug 

te halen. Tot nu toe hield Australië vast aan de Engelse lijn dat er van terughalen van de moeders 

geen sprake kan zijn. Maar ook in Australië groeit blijkbaar het besef dat de huidige situatie niet 

eeuwig kan duren, en dat men het voorbeeld moet volgen van Europese landen die al begonnen zijn 

met het terughalen van hun vrouwen en kinderen.  

 

Agenda komende maand 

Demonstratie 18 december Den Haag 

Aannemende dat er de komende twee weken geen initiatieven komen vanuit het CDA willen we op 

18 december nog een keer gaan demonstreren bij het partijbureau in Den Haag. Daarnaast 



overwegen we de mogelijkheid om een sit-in demonstratie te houden in de daaraan voorafgaande 

week (13-17 december). Het idee is dat er elke dag van 10.00 – 17.00 twee mensen met een bord 

voor het kantoor posten. Dat is geen pretje in deze tijd van het jaar, maar juist door zelf een paar 

uurtjes kou te lijden, willen we de aandacht vestigen op de kinderen die nu hun derde winter ingaan. 

We hebben daarvoor een stuk of 10 vrijwilligers nodig die een of twee dagdelen in die week (van 

10.00-13.00 of 13.00 – 17.00) folders willen uitdelen aan mensen die het partijbureau ingaan. 
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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         


