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Beste mensen, 

Groot nieuws de afgelopen maand: volkomen onverwachts haalde de regering 5 vrouwen en 11 

kinderen terug uit Syrië. De betrokken ouders en grootouders waren natuurlijk dolblij dat hun 

dochters en kleinkinderen eindelijk in veiligheid waren. Helaas zijn er nog ongeveer 20 Nederlandse 

vrouwen en 60 kinderen achtergebleven in Syrië. Nu blijkt dat terughalen mogelijk is zonder grote 

risico's voor hulpverleners, is er geen argument meer om de resterende vrouwen en kinderen nog 

langer in Syrië te laten zitten.  

 

Ontwikkelingen in Nederland 

Terugkeer 5 vrouwen en 11 kinderen op 3 februari 

Volkomen onverwachts haalde de regering op 3 februari vijf vrouwen en elf kinderen terug naar 

Nederland. Dit was de groep die al jaren geleden een procedure had aangespannen om zich in 

Nederland te mogen verdedigen in hun strafzaak. In oktober had de rechtbank bepaald dat zij binnen 

een half jaar teruggehaald moesten worden. De verwachting was dat het terughalen zou worden 

uitgesteld tot de deadline van begin april. Het feit dat de vrouwen en kinderen al twee maanden 

eerder terugkwamen, kwam daarom als een grote verrassing. Welke argumenten de regering ertoe 

bewogen hebben om de vrouwen vervroegd terug te halen, is onduidelijk. Binnen de CDA top wordt 

gezegd dat zij achter de schermen hebben aangedrongen op vervroegd terughalen. Of dit waar is, 

kan niet geverifieerd worden. De aanval van IS-strijders op de Hasaka gevangenis in januari kan ook 

een overweging geweest zijn om de vrouwen en kinderen niet onnodig langer in gevaar te laten. En 

natuurlijk beseften ambtenaren van BUZA en J&V dat verder uitstel immoreel was, en zullen zij 

waarschijnlijk op eigen initiatief ook een tandje bijgezet hebben om de vrouwen en kinderen zo snel 

mogelijk terug te halen.  

Uit de verhalen van de ouders blijkt dat het met de meeste kinderen redelijk gesteld is, hoewel ze 

natuurlijk allemaal in meer of mindere mate getraumatiseerd zijn. Ze schrikken van onverwachte 

geluiden als wasmachines, en ze zijn bang als iemand zijn mobieltje gebruikt omdat ze weten dat dat 

streng verboden is. Op dit moment zijn ze allemaal nog onder de hoede van de Kinderbescherming, 

maar sommigen mogen waarschijnlijk al binnen enkele weken naar hun grootouders. Andere 

kinderen die meer getraumatiseerd zijn, moeten nog wat langer in een groepsopvang blijven. De 

moeders zitten in de speciale gevangenis voor vrouwelijke terroristen in Zwolle. Ze mogen wekelijks 

bezoek ontvangen van hun kinderen en familieleden.  

Rechter straft vrouwelijke Syriëgangers steeds strenger 

De moeders zullen voorlopig nog wel een aantal jaren in deze gevangenis moeten blijven. Volgens 

een bericht in Trouw zijn de straffen die aan vrouwelijke Syriëgangers worden opgelegd de laatste 

tijd "ietwat opgelopen". De krant wijt dit voor een deel aan een verandering van het strafklimaat 

waarbij de roep om hogere straffen tegenwoordig de boventoon voert1. Maar verder zijn er de 

laatste tijd ook meer bewijzen gevonden voor de actieve rol die vrouwen in het kalifaat gespeeld 

hebben.   

 
1 In de Tweede Kamer werd tot voor kort door PVV, VVD en CDA gepleit tégen terughalen van de vrouwen 
omdat ze in Nederland te lage straffen zouden krijgen.   



Het spreekt vanzelf dat vrouwen die in Syrië misdaden gepleegd hebben, daarvoor gestraft moeten 

worden. Maar het zou goed zijn wanneer de rechter bij het bepalen van de strafmaat ook rekening 

houdt met de belangen van de kinderen. Nederland heeft de kinderen al ernstig onrecht aangedaan 

door hen jarenlang in de steek te laten. Naarmate de kinderen nu langer van hun moeder gescheiden 

worden, zal de rancune van de kinderen tegen de Nederlandse staat toenemen. Dat is niet goed  

voor de kinderen, en ook niet voor de veiligheid van onze samenleving. 

Ook zou het goed zijn wanneer de rechter rekening houdt met de tijd die de vrouwen al in 

Koerdische gevangenschap hebben doorgebracht. Door de weigering van de Nederlandse regering 

om hen eerder terug te halen, hebben zij daar al ruim drie jaar gevangen gezeten onder zeer zware 

omstandigheden. Het zou redelijk zijn om deze tijd mee te rekenen als voorarrest.    

Nog 20 Nederlandse vrouwen en 60 kinderen achtergebleven in Syrië 

Volgens het Ministerie van BuZa zitten er op dit moment nog ongeveer 20 Nederlandse vrouwen en 

60 kinderen in Syrië. Een deel ervan zit in kamp Roj, terwijl anderen al eerder ontsnapt zijn uit kamp 

al Hol en nu waarschijnlijk verblijven in Idlib. Met deze laatste groep is momenteel geen contact 

meer. In kamp Roj zitten nog 8 vrouwen die het afgelopen jaar ook allemaal een procedure gestart 

zijn om teruggehaald te worden. Het kan echter nog geruime tijd duren voordat de rechter in deze 

zaken een uitspraak doet, en nog langer voordat de vrouwen daadwerkelijk teruggehaald worden. 

Wij blijven er bij de politiek daarom op aandringen dat de regering niet langer wacht op een bevel 

van de rechter, maar dat zij zelf besluit vrouwen en kinderen actief terug te halen. Verder uitstel is 

zinloos en zeer nadelig voor de kinderen.  

Overleg met het CDA 

Tijdens een overleg met de partijtop verklaarden partijvoorzitter Hans Huibers en Kamerlid Anne Kuik 

dat het CDA achter de schermen druk bezig is met het terughalen van de kinderen en hun moeders. 

Dit naar aanleiding van de in september aangenomen resolutie op het partijcongres. Activiteiten 

achter de schermen zijn voor ons moeilijk te verifiëren, en wij hopen dat het CDA zich ook een keer 

vóór de schermen zal uitspreken voor terughalen. Dat zou goed zijn voor het imago van het CDA als 

christelijke partij.   

Demonstratie Den Haag  

Op 26 februari hield het platform weer zijn maandelijkse demonstratie; dit keer in Den Haag bij het 

oude gebouw van de Tweede Kamer. Thema van de demonstratie was "Elf kinderen terug, nu de rest 

nog". Tijdens deze bijeenkomst deden ook enkele gelukkige ouders verslag van de terugkeer van hun 

dochter en kleinkinderen.   

 

Ontwikkelingen in Syrië 

Toenemende onveiligheid in de Koerdische kampen 

Na de aanval in januari op de gevangenis van Hasaka braken er deze maand onlusten uit in kamp al-

Hol waar nog duizenden westerse vrouwen en kinderen gevangen zitten (waaronder voor zover 

bekend geen Nederlanders). Radicale vrouwen probeerden Koerdische bewakers te gijzelen waarbij 

het tot een vuurgevecht kwam en een 10-jarige jongen gedood werd. Het incident tekent de 

toenemende frustratie van de vrouwen in de kampen, en de problemen die de Koerden hebben om 

de zaak onder controle te houden. Daarbij hebben de Koerden ook nog het probleem van IS-cellen in 

de regio die weer actief worden, en beschietingen met drones vanuit Turkije die gericht zijn op het 



uitschakelen van Koerdische commandanten. Allemaal redenen voor de internationale gemeenschap 

om zijn burgers zo snel mogelijk terug te halen uit Syrië. 

Plannen voor maart 

Plannen voor missie naar Syrië 

Binnenkort wordt er overlegd met Save the Children over een mogelijke missie naar Syrië waarbij we 

lesmateriaal voor Nederlandse kinderen naar kamp Roj willen brengen. Ondanks het feit dat er 

intussen al enkele vrouwen en kinderen zijn teruggekeerd, lijkt het nog steeds de moeite waard om 

deze plannen voort te zetten. De kinderen die nu nog in Syrië zitten moeten alvast worden 

voorbereid op hun terugkeer naar Nederland zodat ze straks gemakkelijker aan kunnen sluiten bij het 

onderwijs van hun leeftijdsgenoten.  

Volgende demonstratie 26 maart 

Naar alle waarschijnlijkheid zal deze demonstratie gehouden worden bij het VVD partijkantoor.  

 

Voor meer details over de ontwikkelingen in de afgelopen maand, zie webpagina "Laatste Nieuws" 

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

 

Vriendelijke groeten, 

Ad Corten 
 

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://www.trouw.nl/binnenland/4-5-jaar-cel-voor-angela-b-rechter-straft-vrouwelijke-

syriegangers-steeds-

strenger~b2e1be7c/?utm_source=TR&utm_medium=email&utm_campaign=20220218%7Cdaily&ut

m_content=4%2C5%20jaar%20cel%20voor%20Angela%20B.%3A%20rechter%20straft%20vrouwelijk

e%20Syri%C3%ABgangers%20steeds%20strenger&utm_term=204684&ctm_ctid=529d9f31a94dcd25

d46c3f2d46578979 

https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2022/02/07/ISIS-women-in-Syria-camp-clash-with-

police-one-child-killed 

 


