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Platform Kinderen Terug uit het Kalifaat   -  Nieuwsbrief september 2022  

 

Beste mensen, 

Na maanden waarin er eigenlijk weinig nieuws was te melden, kwamen de ontwikkelingen rond de 

vrouwen en kinderen in Syrië de afgelopen week in een stroomversnelling. Het blijkt dat de 

Nederlandse overheid inderdaad bezig is met de voorbereiding van de repatriëring van 12 vrouwen 

en 29 kinderen.  

 

Ontwikkelingen in Nederland 

Regering heeft concrete plannen voor ophalen vrouwen en kinderen  

Nadat de rechtbank in Rotterdam op 11 mei de regering opgedragen had om 12 vrouwen en hun 29 

kinderen binnen vier maanden op te halen, bleef het lange tijd erg stil. De deadline van 11 september 

verstreek zonder dat de vrouwen waren opgehaald, en de vrees begon te ontstaan dat de regering 

toch weer een excuus had gevonden om het repatriëren uit te stellen, of het gewoon te weigeren. 

Groot was dan ook de opluchting toen op 29 september RTL bekend maakte dat de regering 

inderdaad serieus van plan was de vrouwen en kinderen op korte termijn op te halen. We moeten 

nog afwachten of dit een kwestie is van dagen of van weken, maar we kunnen er nu vrij zeker van 

zijn dat het inderdaad gaat gebeuren. Het nieuws werd ook met vreugde ontvangen in kamp Roj 

waar de vrouwen tot nu toe volledig onwetend waren over de plannen van de regering. Zelfs een 

Koerdische nieuwszender kwam met een uitgebreid bericht over het Nederlandse voornemen.   

Het is alleen triest dat de repatriëring gebeurt omdat de rechtbank gedreigd heeft de strafzaak tegen 

de vrouwen anders te staken. Het terughalen gebeurt dus officieel alleen om de vrouwen te kunnen 

straffen, en niet om de kinderen te redden. Nederland vormt in dit opzicht nog steeds een 

merkwaardige uitzondering tussen onze buurlanden. Die halen hun vrouwen en kinderen allemaal op 

uit humanitaire motieven. Omdat Nederland alleen de vrouwen ophaalt die een proces tegen de 

staat begonnen zijn, blijven er straks nog een tiental vrouwen achter in Syrië die dit niet gedaan 

hebben. Aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken is gevraagd of zij gegevens hebben over de 

locatie van deze vrouwen en hun 30 kinderen.     

Proces tegen de 5 vrouwen die in februari werden opgehaald 

Op 15 september was er in Rotterdam een pro forma zitting in de strafzaak tegen de 5 vrouwen die 

in februari waren opgehaald. De advocaten van Naima el Ouarti en Mariam Sanoussi vroegen om 

schorsing van het voorarrest van hun cliënten. Het verzoek voor Naima werd toegewezen op grond 

van haar zwakke gezondheid en de onmogelijkheid haar in de gevangenis de vereiste behandeling te 

geven. Voor Mariam werd het verzoek afgewezen. De overige drie vrouwen hadden niet om 

schorsing gevraagd omdat ze na afloop daarvan weer opgesloten zouden worden.  Ze wilden dan niet 

voor een tweede  keer van hun kinderen gescheiden worden. De inhoudelijke behandeling van de 

zaak tegen de vijf vrouwen staat nu gepland voor december.   

Uitspraak Europese Hof voor Rechten van de Mens  

In een zaak die al jaren geleden was aangespannen door de ouders van twee Franse vrouwen, 

bepaalde het hoogste Europese rechtsorgaan op 14 september dat de Franse regering onvoldoende 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5335921/kabinet-41-islamitische-staat-12-vrouwen-29-kinderen-uitreizigers
https://www.kurdistan24.net/en/story/29601-Dutch-government-planning-to-repatriate-41-ISIS-women-and-children-from-Syria?__cf_chl_rt_tk=2htZVY1RFEDxLoBmK4DPZ92QZETJzaA10jwuXkxBnI4-1664617787-0-gaNycGzNCGU
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moeite had gedaan om de vrouwen en kinderen te repatriëren. Zij had daarmee gehandeld in strijd 

met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens; een verdrag waarop het Europese Hof 

toezicht moet houden. De Franse regering moet het verzoek om repatriëring opnieuw bekijken, en 

ditmaal serieus.  

In een radio interview gaf advocaat André Seebregts aan dat deze uitspraak mogelijk ook van 

toepassing is op de Nederlandse vrouwen in Syrië, en dat het interessant is om deze zaak verder te 

bekijken.   

Actie gestart voor nieuwe resolutie op komende CDA congres 

Omdat het CDA nog steeds geen haast maakt met de uitvoering van de resolutie die op het 

partijcongres van vorig jaar werd aangenomen, willen we op het komende congres van 5 november 

opnieuw een resolutie indienen die oproept tot snelle repatriëring van vrouwen en kinderen uit 

Syrië. Voor het indienen van de resolutie zijn 25 steunbetuigingen nodig. Omdat veel CDA’ers die de 

vorige resolutie steunden intussen hun lidmaatschap hebben opgezegd, valt het nog niet mee om 25 

handtekeningen bij elkaar te krijgen. Mensen die zelf CDA-lid zijn of CDA’ers in hun vriendenkring 

hebben, kunnen mij hun steunbetuiging steunen.  

Ik heb verder weer een open brief gestuurd aan fractieleider Pieter Heerma met het verzoek het 

onderwerp weer met voorrang op de agenda van de fractie te zetten omdat wij de vrouwen en 

kinderen in Syrië niet nóg een winter in de kou kunnen laten zitten 

Tekeningen van kinderen in kamp Roj 

Een van de Nederlandse vrouwen in kamp Roj stuurde mij tekeningen die door haar twee kinderen 

gemaakt waren. De moeder stuurde de tekeningen als dank voor onze acties hier in Nederland, en ze 

hoopte vurig dat haar kinderen snel naar Nederland kunnen komen om normaal naar school te 

kunnen gaan en te kunnen herstellen van de trauma’s die ze in de kampen hebben opgelopen.  

Ervaringen met de opvang van teruggekeerde kinderen in Zweden 

Aan Bea Eriksson, de Zweedse oprichtster van het International Repatriation Network, heb ik 

gevraagd hoe de opvang van kinderen in Zweden geregeld is. In dat land worden de vrouwen na 

aankomst in Stockholm gedurende een of twee dagen verhoord, en daarna worden ze samen met 

hun kinderen doorgestuurd naar de gemeente waaruit de vrouwen afkomstig waren. Daar bekijkt de 

Sociale Dienst hoe de kinderen het beste opgevangen kunnen worden en of de moeders in staat zijn 

de zorg voor de kinderen te dragen. In veruit de meeste gevallen blijven de kinderen bij de moeders; 

in slechts enkele gevallen worden zij voor meer dan enkele weken van elkaar gescheiden. De ervaring 

leert dat kinderen die bij hun moeder blijven, zeer snel herstellen van de trauma’s die ze in de 

kampen hebben opgelopen. Kinderen die van de moeders gescheiden worden, ontwikkelen 

daarentegen een wrok tegen de Zweedse maatschappij.  

Krantenartikelen 

Het Nederlands Dagblad publiceerde op 6 september een ingezonden brief van mij over de 

veroordeling van Samir Azzouz.  De strekking van het verhaal was dat iemand die onschuldige 

kinderen probeert te redden daarvoor de gevangenis in moet, terwijl anderen die hun ogen sluiten, 

vrijuit gaan. Het Nederland Dagblad is een van de weinige Nederlandse kranten die de afgelopen 

jaren steevast opgekomen zijn voor de kinderen in Syrië. 

https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nieuws-en-co/0fa0cc65-2638-467d-bb2a-00453cd6c766/2022-09-14-europese-hof-voor-de-mensenrechten-zegt-dat-is-vrouwen-teruggehaald-moeten-worden
http://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2022/09/CDA-nieuwe-resolutie-V5.pdf
http://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2022/09/Pieter-Heerma-19-sep-22.pdf
https://www.nd.nl/opinie/opinie/1140156/samir-a-betaalt-hoge-prijs-voor-redden-kinderen
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Dezelfde krant bracht op 17 september een uitgebreid artikel over de uitspraak van het Europese 

Hof. Het deed ook verslag van een bezoek van de nieuwe commandant van de Amerikaanse troepen 

in het Midden Oosten, generaal Michael Kurilla, het kamp al-Hol de week ervoor. Kurilla omschreef 

de situatie daar als ‘een humanitaire catastrofe’ en een ‘brandhaard van menselijk lijden’. Hij 

noemde het kamp een ‘regelrechte broedplaats voor IS’ 

Het bezoek van Kurilla aan het kamp werd eerder beschreven in de Koerdische krant Al-monitor van 

10 september. Kurilla verklaarde dat de meeste bewoners van het kamp IS verwerpen. Velen willen 

terug naar hun thuisland om weer aan het werk te gaan; hun kinderen terug te brengen naar school, 

en een bijdrage te leveren aan de samenleving. 

 

Ontwikkelingen in het buitenland 

VN hekelt het falen van Canada om burgers uit Syrië te repatriëren 

De Canadese organisatie “Homes not Boms” besprak een VN rapport waarin een scherpe kritiek 

wordt uitgeoefend op de regering-Trudeau vanwege haar weigering om Canadese burgers terug te 

halen uit Syrië. Bijzonder schrijnende gevallen zijn die van de 26-jarige Jack Letts die als teenager 

naar Syrië ging om moslims te helpen in hun strijd tegen Assad, en Kimberly Polman die in 2015 op 

aandringen van haar toekomstige echtgenoot naar Syrië was gereisd in de veronderstelling dat zij 

gezondheidszorg zou verlenen voor vrouwen en kinderen. Volgens Human Rights Watch wilde 

Polman kort nadat ze in Syrië was aangekomen eruit, maar haar man zette haar 10 maanden in de 

gevangenis omdat ze een 'ongehoorzame vrouw' was. 

 

Agenda komende maand 

Op 5 oktober is er bij de rechtbank in Rotterdam een proforma zitting in de strafzaak tegen de 12 

vrouwen die nu op het punt staan opgehaald te worden. Eerder werd verwacht dat de vrouwen al 

terug zouden zijn op de dag van de zitting, maar die kans lijkt nu erg klein. Wanneer er meer 

gegevens komen over de zitting zullen die op de website worden gezet onder Laatste Nieuws. 

 

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.nd.nl/nieuws/buitenland/1141967/frankrijk-schendt-het-recht-van-franse-isis-bruiden-en-hun-kind
https://www.al-monitor.com/originals/2022/09/senior-us-commander-sounds-alarm-over-syrias-islamic-state-prison-camps?utm_medium=email&utm_campaign=daily%2091222%20September%2012%202022%20359&utm_content=daily%2091222%20September%2012%202022%20359+CID_e0bebd5d01df6b53591862484f980531&utm_source=campmgr&utm_term=Senior%20US%20commander%20sounds%20alarm%20over%20Syrias%20Islamic%20State%20prison%20camps
https://homesnotbombs.blogspot.com/2022/09/un-slams-canadas-failure-to-repatriate.html?m=1

