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Geachte heer Aalbersberg,
Graag wil ik reageren op het door uw dienst deze maand uitgebrachte rapport ‘Dreigingsbeeld
Terrorisme Nederland 57’. Als voorzitter van het platform ‘Kinderen terug uit het Kalifaat’ ben ik een
trouwe lezer van deze rapporten omdat zij van invloed zijn op het regeringsbeleid t.a.v. de
repatriëring van Nederlandse kinderen en hun moeders uit Syrië.
Het is mij al eerder opgevallen dat uw rapporten geen evenwichtig beeld geven van de risico’s van
het al dan niet terughalen van de vrouwen en kinderen uit Syrië. Ik heb daarover in maart vorig jaar
al een notitie geschreven die ik heb aangeboden aan uw dienst1. Naar mijn idee is deze notitie op dit
moment nog steeds relevant, in het bijzonder de slotopmerkingen.
In uw onlangs gepresenteerde rapport zie ik weer de oude onevenwichtigheid tussen de inschatting
van de risico’s van wél en niet terughalen. Er wordt gewaarschuwd tegen de risico’s van ex-IS leden
die vrijkomen uit detentie, en daarmee waarschuwt u impliciet tegen het terughalen van
Nederlandse IS-vrouwen naar ons land. Nergens lees ik echter een waarschuwing voor de risico’s van
het niet terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen. En dit terwijl de landen om ons heen allemaal
begonnen zijn met het terughalen van hun vrouwen en kinderen op basis van het advies van hun
eigen veiligheidsdiensten. Weten wij het beter dan de landen om ons heen? Landen die zelf allemaal
zwaar te lijden hebben gehad onder IS-aanslagen? Geloven wij niet dat de kinderen die nu nog in de
kampen zitten, steeds sterker onder invloed komen van IS en daardoor op den duur een veel grotere
bedreiging voor ons gaan vormen?
U schrijft in uw rapport ook dat Nederlandse jihadisten zich nu voornamelijk toe lijken te leggen op
geweldloze sociale activiteiten zoals de steun aan gedetineerde IS-leden. Wij steunen als platform
ook de gedetineerde vrouwen in Zwolle, en ik hoop dat dit voor u geen aanleiding zal vormen om ons
in te delen bij de Nederlandse jihadisten.
Wij steunen de teruggekeerde vrouwen om hen weer vertrouwen te geven in de Nederlandse
samenleving. De zeer afwijzende houding van de Nederlandse overheid ten aanzien van deze
vrouwen tot nu toe, en de roep om hen zo streng mogelijk te straffen, geeft hen alle reden om
verbitterd te raken en zich af te keren van de Nederlandse maatschappij. Dit zal zijn weerslag hebben
op hun kinderen, en daarmee op de veiligheid van ons land.
Onze maatschappij is uiteindelijk niet gebaat bij wraak en vergelding, maar bij het stimuleren van de
vrouwen om weer hun steentje te gaan bijdragen aan onze maatschappij. Uit persoonlijke contacten
met teruggekeerde vrouwen weet ik dat tenminste een aantal van hen helemaal genezen is van hun
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IS gedachtegoed, en dat zij niets liever doen dan zich in de toekomst te gaan inzetten voor onze
maatschappij.
U schrijft dat ‘vrouwelijke terrorismegedetineerden tijdens detentie vaak proberen hun jihadistisch
gedachtegoed te verbloemen omdat ze toegang tot hun kinderen willen krijgen of behouden’.
Dergelijke vrouwen zullen er misschien tussen zitten, maar ik denk dat we ons daar niet blind op
moeten staren. Wij moeten juist kijken naar de vrouwen die oprecht wél weer deel willen uitmaken
van onze maatschappij, en die er niet voor schromen daar openlijk voor uit te komen. Deze vrouwen
kunnen een belangrijke rol gaan spelen bij het tot andere gedachten brengen van mensen in onze
maatschappij die nu nog rondlopen met jihadistische sympathieën; volgens uw dienst nog zo’n 500.
Mocht u daarvoor tijd hebben, dan zou ik graag mijn ideeën en motieven verder toelichten in een
persoonlijk gesprek. Ons platform streeft uiteindelijk hetzelfde doel na als uw dienst: een veilig en
vreedzaam Nederland.
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