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Platform Kinderen Terug uit het Kalifaat   -  Nieuwsbrief oktober 2022  

 

Beste mensen, 

De afgelopen maand is de repatriëring van vrouwen en kinderen uit Syrië in een stroomversnelling 

gekomen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van Amerikaanse druk om de kampen in Syrië zo snel 

mogelijk leeg te halen zodat zij geen nieuwe broeinesten gaan vormen voor jihadisten. Frankrijk en 

Australië begonnen op grote schaal hun vrouwen en kinderen te repatriëren, en zelfs Engeland en 

Canada haalden enkele vrouwen en kinderen op. De landen erkennen nu dat actief terughalen nodig 

is om te voorkomen dat de kinderen steeds meer onder IS-invloed komen. Verder spelen 

humanitaire overwegingen en uitspraken van het Europese hof voor de mensenrechten een rol.  

De Nederlandse regering heeft geen boodschap aan al deze motieven. Wij halen alleen vrouwen op 

wanneer de rechter dreigt de strafzaak tegen hen te stoppen. Onze regering heeft zich met dat 

standpunt behoorlijk klem gezet want zij kan nu niet het voorbeeld van de andere landen volgen en 

de resterende vrouwen en kinderen actief gaan terughalen. Een beleidswijziging zou gezichtsverlies 

betekenen voor de minister en voor de regeringspartijen. Toch is het te hopen dat Nederland geen 

jaren gaat wachten met het wijzigen van zijn beleid. Elke week dat de Nederlandse kinderen langer in 

Syrië moeten blijven, gaat ten koste van hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.   

 

Ontwikkelingen in Nederland 

Terugkeer 12 vrouwen en 29 kinderen elk moment verwacht 

Op 5 oktober gaf de Rotterdams rechtbank de Nederlandse regering nog drie maanden uitstel om de 

12 vrouwen op te halen die geëist hadden aanwezig te mogen zijn bij de behandeling van hun 

strafzaak in Nederland. Hoewel wij teleurgesteld zijn dat de regering de vrouwen niet binnen de 

eerder gestelde termijn van 4 maanden heeft opgehaald, verwachten we dat hun repatriëring niet 

nog eens drie maanden op zich zal laten wachten. Deze verwachting is gebaseerd op signalen uit 

kamp Roj waar op dit moment diverse andere landen al druk bezig zijn met het ophalen van hun 

vrouwen en kinderen.  

Toenemende onveiligheid in kamp Roj 

In kamp Roj werden aanvankelijk alleen vrouwen ondergebracht die IS hadden afgezworen en die 

daardoor gevaar liepen te worden aangevallen door radicale IS-vrouwen in het veel grotere kamp al-

Hol waar zij oorspronkelijk zaten. Tot de eerste groep die werd overgebracht naar kamp Roj 

behoorden o.a. de 5 Nederlandse vrouwen die al in februari werden opgehaald, en de Nederlandse 

Tugba T. die op het laatste moment weigerde om mee te gaan omdat zij haar kinderen niet kon 

loslaten. Vorig jaar is er een nieuw stuk aangebouwd aan kamp Roj om meer vrouwen over te 

kunnen nemen van al-Hol waar de situatie langzamerhand onhoudbaar wordt. Onder de nieuwe 

vrouwen die overgebracht zijn naar kamp Roj bevinden zich ook vrouwen die nog trouw zijn aan IS. 

De situatie in kamp Roj is daardoor ook onveiliger geworden. Dit kwam o.a. tot uiting in de 

mishandeling van Tugba T., de laatst overgebleven Nederlandse vrouw in het oude deel. Op 11 

oktober werd zij door een groep radicale vrouwen in elkaar geslagen en werd haar elleboog met een 

ijzeren staaf gebroken. Vervolgens werd zij opgesloten in de gevangenis omdat ze weigerde haar 

telefoontje af te staan aan de bewakers. Op dit moment zit ze nog steeds in de gevangenis.   
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Conditie Nederlandse kinderen verslechtert 

De Nederlandse kinderen die opgroeien in de kampen lopen een steeds grotere achterstand op in 

hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Zij zijn nu gemiddeld 5 - 7 jaar en ze worden steeds 

meer beïnvloed door radicale ideeën die ze overnemen van andere kinderen in het kamp. Door haar 

uitstel om de Nederlandse kinderen op te halen, is de Nederlandse regering verantwoordelijk voor de 

toenemende radicalisering van deze kinderen. Bijzonder schrijnend is het geval van het 11-jarige 

jongetje Nourredine dat autistisch is; niet kan praten, en ernstig brandwonden heeft opgelopen. Het 

kind moet dringend huidtransplantaties hebben want zijn wonden jeuken en bloeden doordat hij ze 

steeds open krabt. Nourredine had makkelijk mee gekund met de eerste lichting van vrouwen en 

kinderen die in mei werd opgehaald. Maar Nederland haalt alleen vrouwen op die hun straf dreigen 

te ontlopen; geen gehandicapte en gewonde kinderen die verdwaasd rondlopen in het kamp.  

Demonstraties in Amsterdam 

Op 8 en 22 oktober demonstreerden we op de Dam in Amsterdam. Beide demonstraties waren op 

korte termijn georganiseerd. De eerste werd gehouden na de uitspraak van de rechtbank op 5 

oktober dat de regering meer tijd kreeg om de vrouwen terug te halen. Bij deze gelegenheid hadden 

we via WhatsApp een live verbinding  met Tugba T. in kamp Roj; een emotioneel moment.  

De demonstratie op 22 oktober hielden we naar aanleiding van de mishandeling en opsluiting van 

Tugba T.; drie dagen nadat we haar tijdens de eerste demonstratie gezien en gesproken hadden via 

WhatsApp.   

Twee Nederlandse weeskinderen opgehaald door Duitsland 

Op 5 oktober haalde Duitsland (met assistentie van de Amerikanen) 4 vrouwen en 7 kinderen terug 

uit Syrië. Onder de kinderen bevonden zich twee Nederlandse weeskinderen die ons land tot nu toe 

geweigerd had om op te halen. De kinderen waren jarenlang door andere vrouwen in het kamp 

verzorgd. De kinderen zullen in Duitsland worden overgedragen  aan hun Duitse grootmoeder.  

Voldoende handtekeningen opgehaald voor nieuwe CDA resolutie  

Op het komend partijcongres van het CDA (5 november) zal opnieuw een resolutie worden ingediend 

die de partij oproept zich in te zetten voor de repatriëring van alle Nederlandse vrouwen en kinderen 

uit Syrië, inclusief die welke overblijven na repatriëring van de groep die nu klaar staat. Verder wordt 

het CDA gevraagd te stoppen met het pleiten voor het afnemen van het Nederlanderschap van 

uitreizigers. Ondanks de aangenomen resolutie op het partijcongres van september vorig jaar is er bij 

de partij tot nu toe weinig te bespeuren van een koersverandering. Voor de nieuwe resolutie werden 

uiteindelijk 31 handtekeningen van CDA-leden opgehaald; meer dan het benodigde aantal van 25.  

Krantenartikelen 

Dagblad Trouw publiceerde op 10 oktober een ingezonden brief van Rogier Schravendeel met als titel 

“Regering laat kinderen in Syrië barsten”. Deze brief was een reactie op het uitstel dat de regering 

gekregen had voor het ophalen van de 12 vrouwen met hun kinderen.  

 

Ontwikkelingen in het buitenland 

Frankrijk, Duitsland, Australië, Engeland en Canada halen vrouwen en kinderen op 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/geheimaktion-der-regierung-deutschland-holt-is-frauen-und-ihre-kinder-aus-syrien-zurueck-a-b434a696-a199-4a89-b367-8ff1ac5a45e8
https://www.trouw.nl/opinie/regering-laat-kinderen-in-syrie-barsten~b1c08d97/
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Nadat Frankrijk op 4 oktober een moeder met twee kinderen had opgehaald, volgde er op 20 

oktober een grote repatriëring van 15 vrouwen en 40 kinderen. Hiermee had Frankrijk alle vrouwen 

teruggehaald die vrijwillig terug wilden keren. Intussen komen er uit kamp Roj signalen dat Franse 

militairen bezig zijn om onder dwang ook Franse vrouwen terug te halen die om diverse redenen 

weigeren vrijwillig naar hun eigen land terug te keren. Ook zijn door Franse militairen enkele Franse 

weeskinderen opgespoord die verborgen werden gehouden door radicale vrouwen in kamp Roj.  

Duitsland haalde op 5 oktober 4 vrouwen en 7 kinderen terug, waaronder twee Nederlandse 

weeskinderen. Daarmee heeft Duitsland nu al zijn vrouwen en kinderen teruggehaald. 

Na jarenlange afwijzing van repatriëring haalde Engeland op 13 oktober een moeder met haar zoon 

terug. En Canada haalde op 25 oktober twee vrouwen met hun kinderen terug uit kamp Roj. 

Hieronder bevonden zich John Letts en Kimberly Polman. Voor de vrijlating van deze twee Canadese 

burgers was jarenlang fel gestreden door Canadese actiegroepen. Kimberly verbleef tot nu toe in 

kamp Roj waar zij goed bevriend was met de Nederlandse vrouwen die daar zaten.  

En Australië haalde op 28 oktober 28 burgers terug uit kamp Roj. De regering maakte bekend dat zij 

binnen twee maanden ook alle resterende Australische vrouwen en kinderen gaat terughalen.  

 

Agenda komende maand 

De terugkeer van 12 Nederlandse vrouwen met 29 kinderen wordt op zijn laatst in de eerste week 

van november verwacht. Dit zal ongetwijfeld veel media aandacht krijgen 

Op 5 november houdt het CDA een landelijk congres waarop we een resolutie gaan indienen die de 

partij oproept om nu serieus te gaan pleiten voor het terughalen van alle Nederlandse vrouwen en 

kinderen.  

 

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.lemonde.fr/international/article/2022/10/04/syrie-la-france-rapatrie-une-femme-et-ses-deux-enfants_6144367_3210.html
https://nos.nl/artikel/2449089-frankrijk-haalt-opnieuw-is-vrouwen-en-kinderen-terug-uit-syrie
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/geheimaktion-der-regierung-deutschland-holt-is-frauen-und-ihre-kinder-aus-syrien-zurueck-a-b434a696-a199-4a89-b367-8ff1ac5a45e8
https://www.theguardian.com/politics/2022/oct/13/british-woman-and-her-child-repatriated-from-syrian-detention-camp-in-uk-first
https://www.cbc.ca/news/politics/canadian-mothers-children-repatriated-isis-detention-camp-1.6628675

