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Beste mensen, 

Afgelopen maand zagen we eindelijk een paar belangrijke doorbraken in de strijd om het terughalen 

van de vrouwen en kinderen uit Syrië. In de Tweede Kamer brachten drie coalitiepartijen het 

onderwerp voorzichtig ter sprake, en de rechtbank in Rotterdam oordeelde dat alle resterende 

vrouwen en kinderen in kamp Roj binnen 4 maanden moeten worden teruggehaald. Hoewel dit op 

zich verheugend nieuws is, blijven er grote zorgen over de toekomst van de kinderen. De moeders 

worden alleen teruggehaald omdat hun strafzaak anders gestopt wordt. En wanneer het straffen van 

de moeders de enige reden is waarom ze teruggehaald worden, moeten ze natuurlijk ook wel een 

forse straf krijgen. Anders hebben we ze voor niets teruggehaald! Wanneer de moeders nog 

jarenlang de cel in moeten, raken ze hun kinderen kwijt aan vreemde pleeggezinnen of Jeugdzorg. 

Dat is niet goed voor de kinderen, en ook niet voor de moeders.     

 

Ontwikkelingen in Nederland 

Eindelijk initiatieven van D'66, CU en CDA  

Na lang aandringen van onze kant en ook van de actiegroep "Breng ze veilig terug" stelden 

coalitiepartijen D'66 en CU op 29 april een aantal vragen aan de ministers van Veiligheid & Justitie en 

van Buitenlandse Zaken1. De Kamerleden informeerden o.a. naar de toestand van de kinderen in 

Syrië, en naar de reeds teruggekeerde kinderen. Ook informeerden zij naar de mogelijkheid om de 

kinderen in de kampen op afstand les te geven. Helaas durfden zij niet gewoon aan de ministers te 

vragen om de kinderen met hun moeders zo snel mogelijk terug te halen. Hier wreekt zich het feit 

dat hun partijen in december hebben ingestemd met een coalitie akkoord waarin bepaald werd dat 

het beleid t.a.v. "uitreizigers" niet gewijzigd zou worden. Nu vragen om repatriëring zou daardoor de 

woede van de VVD opwekken. 

Tot onze vreugde kwam het CDA enkele dagen later ook met een reeks vragen aan de minister van 

J&V waarbij wél de vraag werd gesteld  of de minister mogelijkheden zag tot versneld terughalen van 

de kinderen2. Hiermee gaf het CDA eindelijk gevolg (althans gedeeltelijk) aan de resolutie die in 

september vorig jaar werd aangenomen op het partijcongres.  In die resolutie werd gevraagd om aan 

te dringen op het terughalen van de kinderen én hun moeders. Dat laatste is voor het CDA blijkbaar 

een brug te ver; vergevingsgezindheid blijkt niet de sterkste kant te zijn van deze christelijke partij. 

Maar natuurlijk wil het CDA zijn coalitiegenoot VVD ook niet op de kast jagen.  

Uitspraak rechtbank Rotterdam  

Op 11 mei besloot de rechtbank in Rotterdam dat de 12 Nederlandse vrouwen die nu nog in kamp 

Roj zitten, binnen 4 maanden moesten worden teruggehaald, samen met hun 29 kinderen. Anders 

werd de zaak tegen hen gesloten3. De uitspraak van de rechtbank kwam als een blijde verrassing; in 

 
1 http://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2022/04/vragen-Van-der-Werf-Bikkers-28-april-22.pdf 
2 http://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2022/05/Kamervragen-CDA-3-mei-2022.pdf 
3 https://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2022/05/20220513-Noord-Hollands-Dagblad-
Nederland-moet-twaalf-IS-vrouwen-en-29-kinderen-terughalen.pdf 
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de eerste plaats vanwege het vroege tijdstip. De zaak van de 12 vrouwen was pas vorig jaar 

aangespannen, en we vreesden op grond van de ervaring met twee eerdere zaken dat de uitspraak 

nog lang op zich zou laten wachten. In de tweede plaats waren we blij omdat de rechter besloot een 

uitspraak te doen over alle resterende zaken. De oorspronkelijke verwachting was dat de rechtbank 

zou besluiten om voorlopig maar een deel van de vrouwen op te laten halen, uit vrees dat het 

terughalen van alle vrouwen tegelijk teveel ophef in de Kamer zou veroorzaken. Die ophef kwam er 

gelukkig niet; het nieuws kreeg nauwelijks aandacht in de media (afgezien van een artikel in het 

Noord-Hollands Dagblad), en al helemaal niet in de Kamer. Blijkbaar beginnen de media en politici in 

Nederland nu ook in te zien dat het terughalen van een handjevol vrouwen en kinderen geen reden 

is om moord en brand te schreeuwen.  

OM blijft hoge straffen eisen 

Het Openbaar Ministerie zet nog steeds in op hoge straffen voor vrouwen die zijn uitgereisd naar 

Syrië. Tegen Ilham B. uit Gouda, die in juni vorig jaar als eerste IS-vrouw werd opgehaald door de 

regering, werd op 11 mei een gevangenisstraf geëist van 8 jaar4. Het is de vraag of de rechter hierin 

mee gaat. De uitspraak is op 1 juni.  

In februari werd Angela B. veroordeeld tot 4,5 jaar. Dagblad Trouw schreef in zijn commentaar dat de 

straffen voor IS-vrouwen de laatste tijd oplopen, mogelijk als gevolg van de roep om hogere straffen 

vanuit maatschappij en politiek5. 

Minister Yesilgöz blijft sterk gekant tegen terughalen  

Op 20 mei presenteerde minister Yesilgöz aan de Kamer de Nationale Contraterrorisme Strategie 

2022-20266; een gedegen rapport waarin gekeken wordt naar alle factoren die bijdragen aan de 

dreiging van terrorisme. Eén van de factoren die genoemd worden (op pagina 8), is de verharding 

van de Nederlandse samenleving. Dat is een belangrijke constatering want we voelen allemaal dat 

onze maatschappij minder tolerant aan het worden is, en dat dit een voedingsbodem creëert voor 

radicalisering en mogelijk zelfs terrorisme.    

De minister draagt zelf bij aan die verharding door haar verbeten opstelling t.a.v. de IS-vrouwen en 

kinderen. Tijdens een toelichting van bovengenoemd rapport in het TV programma Op1 vertelde de 

minister dat zij voorstander blijft van een zo hard mogelijke aanpak van terugkerende IS-vrouwen7. 

Het liefst wil ze hen helemaal niet terug; ze wil hen hun Nederlanderschap ontnemen of hen anders 

in de regio laten berechten. En als de rechter haar dwingt de vrouwen terug te halen omdat ze 

anders hun straf ontlopen, moeten ze zo lang mogelijk de gevangenis in. De minister lijkt een beetje 

buiten de realiteit te leven, want afnemen van de nationaliteit of berechting in de regio is helemaal 

niet meer aan de orde. Wanneer zij tegen de verharding van onze samenleving is, zou ze kunnen 

beginnen met haar standpunt t.a.v. de IS-vrouwen te matigen.  

 
4 https://www.om.nl/actueel/nieuws/2022/05/11/om-eist-8-jaar-tegen-is-vrouw 
5https://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&utm_content
=4%2C5%20jaar%20cel%20voor%20Angela%20B.%3A%20rechter%20straft%20vrouwelijke%20Syri%C3%ABgan
gers%20steeds%20strenger&utm_term=204684&ctm_ctid=529d9f31a94dcd25d46c3f2d46578979  
6 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-
veiligheid/documenten/rapporten/2022/05/20/tk-bijlage-nationale-contraterrorisme-strategie-ncts-2022-
2026-pdf-publicatie 
7 https://www.npostart.nl/op1/20-05-2022/POW_05262060 
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Demonstratie Amsterdam  

Op 21 mei hebben we in Amsterdam gedemonstreerd met de leuze “Laat de moeders hun kinderen 

behouden“8. Hoewel we erg blij zijn dat Nederland binnen afzienbare tijd de resterende vrouwen en 

kinderen uit kamp Roj gaat ophalen, maken we ons zorgen over wat er met de kinderen gebeurt na 

hun aankomst in Nederland. Ze worden dan meteen van hun moeders gescheiden en ondergebracht 

in een groepsopvang. Pas op zijn vroegst na drie maanden gaan ze dan naar familieleden, vreemde 

pleeggezinnen, of een inrichting van Jeugdzorg. Van de 11 kinderen die in februari terugkwamen, zijn 

er tot nu toe pas twee ondergebracht bij familieleden; de rest zit nog steeds in een instelling van 

Jeugdzorg. Wanneer de moeders voor meerdere jaren de gevangenis in moeten, is de kans groot dat 

zij hun kinderen definitief verliezen. In Nederland dringt de politiek aan op zware straffen voor de 

vrouwen, zonder rekening te houden met de belangen van de kinderen. De drang tot vergelding is 

een typisch Nederlandse houding. In de  landen om ons heen wordt gekeken naar het belang van de 

kinderen en wordt ernaar gestreefd de kinderen zo kort mogelijk van hun moeders gescheiden te 

houden. Wij dringen er op aan dat dit ook in Nederland gebeurt, en wij hopen dat onze rechters zich 

niet laten beïnvloeden door de roep om vergelding van rechtse politici. 

 

Ontwikkelingen in het buitenland 

België gaat weer vrouwen en kinderen repatriëren  

Nadat België vorig jaar al zijn vrouwen en kinderen had teruggehaald uit kamp Roj zijn er het 

afgelopen jaar weer Belgische vrouwen vanuit kamp Al-Hol overgeplaatst naar kamp Roj. De 

Belgische regering is van plan om ook deze vrouwen en kinderen terug te halen9. 

Van de 6 moeders die op 16 juli 2021 werden teruggehaald, zitten er nu nog 2 in de gevangenis. 

Twee andere werden  op voorwaarden vrijgelaten, en de laatste twee hebben hun straf al 

uitgezeten.  Volgens de Belgische veiligheidsdiensten is de terugkeer van Syriëstrijders tot nog toe 

nagenoeg probleemloos verlopen. Moeders met kinderen blijken de minste problemen te geven 

omdat de toekomst van hun kroost voor hen een extra motivatie vormt om zich naar de normen van 

onze samenleving te schikken. 

Duitse IS-vrouw veroordeeld tot 2 jaar voorwaardelijk 

Een Duitse vrouw van 22, moeder van twee kinderen, die op 15-jarige leeftijd naar Syrië vertrok, is 

veroordeeld tot 2 jaar voorwaardelijk10. Dat betekent dat zij meteen op vrije voeten kwam. De 

rechtbank achtte haar niet schuldig aan de aanklachten van oorlogsmisdaden en genocide.  

Waarschijnlijk geldt dit ook voor een groot deel van de Nederlandse vrouwen. De advocaat generaal 

van de Hoge Raad vond al in april 2020 dat sommige vrouwen misschien weinig te verwijten viel 

omdat zij onder druk van hun man waren meegegaan naar Syrië11. Des te merkwaardiger is het dat in 

Nederland de minister en ook Kamerleden van VVD, CDA en extreemrechts er steeds op blijven 

hameren dat alle vrouwen schuldig zijn aan oorlogsmisdaden.  

 
8 https://kinderenteruguitkalifaat.nl/97-2/ 
9 https://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2022/05/20220516-Het-Laatste-Nieuws-Belgie-gaat-
weer-IS-vrouwen-en-kinderen-repatrieren-uit-Syrie.pdf 
10 https://www.euronews.com/2022/05/18/german-is-bride-given-two-year-suspended-prison-sentence 
11 http://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2022/04/20200424-Volkskrant-Adviseur-Hoge-Raad-
staat-hoeft-ISvrouwen-en-kinderen-niet-te-repatrieren.pdf 
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Publicaties 

Op 2 mei publiceerde dagblad Trouw een opinie artikel van mijn hand met als titel "D'66 en CDA 

offeren Nederlandse kinderen in Syrië op voor lieve vrede met VVD"12. In de papieren versie was de 

titel afgezwakt13.  

Agenda komende maand 

Omdat het ernaar uitziet dat de resterende vrouwen en kinderen binnen enkele maanden 

teruggehaald zullen worden, staan er momenteel geen nieuwe demonstraties gepland.  

Wel zullen we via de media erop blijven aandringen dat de kinderen zo kort mogelijk van de moeders 

gescheiden worden, net zoals dit in Zweden gebeurt. Dit is in de eerste plaats belangrijk  voor de 

kinderen die al genoeg getraumatiseerd zijn. Hun moeder was het enige houvast in de kampen, en 

het feit dat de kinderen bij aankomst in een vreemd land meteen ook nog van hun moeder 

gescheiden worden, is voor hen een extra slag. Wanneer de band met hun moeder door een lange 

gevangenisstraf blijvend verbroken wordt, zal hen dat een levenslange rancune tegen de overheid 

bezorgen. Voor de moeders is het ook een drama wanneer zij hun kinderen voorgoed kwijtraken aan 

Jeugdzorg of vreemde pleeggezinnen. De kinderen zijn alles waarvoor zij de afgelopen jaren geleefd 

hebben, en het verlies van hun kinderen is voor hen een veel zwaardere straf dan de gevangenis. Zij 

zullen verbitterd raken en weinig animo meer hebben om te integreren in onze maatschappij. En 

door een harde aanpak van de moeders bevestigen we fundamentele moslims in Nederland in hun 

overtuiging dat onze maatschappij hen vijandig gezind is.  Daarmee leveren we nieuwe brandstof aan 

het sluimerende jihadisme in onze samenleving. 

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         

 
12 https://www.trouw.nl/opinie/d-66-en-cda-offeren-nederlandse-kinderen-in-syrie-op-voor-lieve-vrede-met-
vvd~b093a0a6/ 
13 https://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2022/05/Trouw-2-mei-22.pdf 


