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Anne Christine Girardot:
“Ja, ze moeten terug. Dat is onze plicht als samenleving. 
We moeten gewoon voor ze zorgen. Natuurlijk is ook 
de veiligheid van ons land in het geding. Dat de ouders 
de fout in zijn gegaan, ontkennen we niet, maar het 
blijven Nederlandse kinderen die zelf niks fout hebben 
gedaan. We horen als samenleving uit medemenselijk-
heid voor hen te zorgen. Het is zelfs onze morele plicht 
– als christenen helemaal – om ze opnieuw op te nemen 
en ze een nieuwe kans te geven om een goed leven op te 
bouwen.”

Loes Hakvoort:
“Mijn eerste reactie is een vraag: waarom moeten kin-
deren boeten voor de foute keuzes van hun ouders? 
Daarbij voel ik een soort verontwaardiging. De meeste 
van deze kinderen zijn (gedwongen) meegenomen of 
daar geboren. Zij hebben niet bewust voor het kalifaat 
gekozen en kunnen er echt niks aan doen. Ze leven in 
onveilig gebied, in slechte omstandigheden in gevan-
genschap of vluchtelingenkampen. Daar voltrekt zich 
echt een menselijk drama.”

Anne Christine Girardot:
“Een kat in het nauw maakt rare sprongen, en dat is een 
van de grootste risico’s nu IS verslagen is. Bij de nazi’s 
zijn vlak voor de bevrijding ook nare dingen gebeurd. 
Daarom moeten we niet te lang wachten om ze terug te 
halen. Ieder land heeft zijn eigen verantwoordelijkheid 
hierin. Als het een Nederlander betreft, moeten we dat 
hier oplossen met die persoon. Ergens moeten we ook 
de hand in eigen boezem steken, want het wrange feit 
is dat we mensen zelf de ruimte hebben gegeven om te 
radicaliseren.”

Loes Hakvoort:
“Ik snap wel dat het gevoelig ligt. Als de Nederlandse 
regering bijvoorbeeld samen zou werken met de 
Koerden in Noord-Syrië, kan dat worden opgevat als 
erkenning van een soevereine Koerdische staat daar en 
dat wil Nederland niet. De minister en het ministerie 
van Veiligheid en Justitie moeten het heel diplomatiek 
aanpakken, wat het terughalen van kalifaatkinderen 
nog eens extra ingewikkeld maakt. Zo worden deze 
kinderen slachtoffer van het internationale politieke 
systeem. Ik vind het betreurenswaardig dat als het 
systeem leidend wordt, de menselijke maat lijkt te ver-
dwijnen.”

Anne Christine Girardot:
“Ik ben ervan overtuigd dat als ze daar blijven, er gro-
tere problemen ontstaan. Dan doemt er morgen weer 
een andere extreme groepering op. Bovendien denk ik 
niet dat je de risico’s daarmee verkleint. Als ze hier een 
aanslag willen plegen, dan zullen ze dat alsnog kunnen 
doen. Dan kun je ze maar beter in de buurt hebben en 
nauw in de gaten houden.”

Loes Hakvoort:
“De kinderen hebben sowieso goede begeleiding nodig. 
Misschien is het zelfs het beste om ze onder voogdij te 
laten stellen, en als overheid bepaalde keuzes te maken 
over hun opvoeding. Als ze minderjarig zijn, zijn ze nog 
beïnvloedbaar en kneedbaar. Hopelijk kun je daarmee 
enige neiging tot radicalisering inperken. Het voelt niet 
goed om de handen er vanaf te trekken. Laten we dat 
dan ook alsjeblieft niet doen, maar het kind centraal 
stellen in de manier waarop we als Nederland omgaan 
met deze kwestie.”
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Stelling: Het terughalen van 
kalifaatkinderen is een te groot 
veiligheidsrisico.
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“Wij mensen zijn een gelovige diersoort.”
ASTROFYSICUS VINCENT ICKE 
IN DE VOLKSKRANT

Nu vieren ze op de Amsterdamse school 
van mijn dochter ook al carnaval. Ieder-
een heeft het over tradities die afgepakt 
worden, maar kunnen we het ook even 
hebben over tradities die ons opgedron-
gen worden?
@NADIABOURAS

“Nederland kent met 11 procent het 
hoogste percentage Joden die zeggen 
dat zij altijd vermijden om in de publieke 
ruimte als Jood herkenbaar te zijn.” 
COMMENTAAR VAN NRC

“Politici die als evangelisten de klimaat-
religie belijden, dragen niet bij aan maat-
schappelijk draagvlak voor 
maatregelen.”
CARLA JOOSTEN IN ELSEVIER


