
14 mei   

Beste mensen, 

Door de corona crisis heeft onze actie voor de Nederlandse vrouwen en kinderen van IS-strijders 

tijdelijk op een laag pitje gestaan. Er was geen nieuws uit de kampen, en de Nederlandse politiek en 

media hadden wel andere zaken aan hun hoofd. Intussen is de situatie in de kampen nog even triest 

als tevoren, en elke maand raken de moeders meer gedesillusioneerd en de kinderen meer 

geïndoctrineerd met IS gedachtengoed. Bovendien wordt de situatie rond de kampen steeds 

onveiliger doordat de Amerikanen zich terugtrekken uit Syrië, en de Koerden zich nu ook moeten 

verdedigen tegen de Turken. De overgebleven IS strijders in het gebied ruiken hun kansen en zijn zich 

aan het hergroeperen.  

Onze actie richt zich nog steeds op het CDA; de partij die binnen de coalitie de terugkeer van de 

vrouwen en kinderen blokkeert. Juist in deze corona tijd blijkt er in Nederland ineens veel solidariteit 

te ontstaan. Mensen krijgen de drang om goede dingen te doen, zoals het ondersteunen van 

voedselbanken of het helpen van eenzame ouderen. CDA politici zouden in deze periode ook eens 

kunnen denken aan een goede daad, zoals het toepassen van de CDA kernwaarde van publieke 

gerechtigheid op de vrouwen en kinderen van IS-strijders. Iedere Nederlander heeft recht op een 

eerlijk proces wanneer hij of zij iets verkeerds gedaan heeft. Waarom past het CDA dit beginsel wel 

toe bij drugscriminelen, moordenaars of kind verkrachters, en niet bij jonge vrouwen die in een vlaag 

van verstandsverbijstering zijn vertrokken naar het kalifaat?  De vader van een van die vrouwen 

vergeleek de keuze van zijn dochter met het vallen van jonge meisjes voor loverboys: zij zijn zó in de 

ban van een droom dat ze hun verstand tijdelijk op nul zetten. Daarvoor kunnen wij hen niet voor 

eeuwig verstoten uit de Nederlandse maatschappij.  

En waar praten we eigenlijk over? Een handjevol vrouwen en kinderen; de meeste nog kleuters. 

Hooguit twee bussen vol. Hun aantal zinkt in het niet vergeleken bij de 40.000 vreemdelingen die we 

jaarlijks wél binnenlaten om in ons land een asielaanvraag in te dienen. Wanneer we zó genereus zijn 

tegenover grote aantallen vreemdelingen die toevallig Nederland hebben uitgekozen in de hoop op 

een beter bestaan, waarom verzetten we ons dan tegen de terugkeer van een paar Nederlandse 

vrouwen en kinderen voor wie buiten Nederland geen toekomst meer bestaat?       

Het CDA congres van 6 juni komt te vervallen, en daarmee is ook de mogelijkheid om een resolutie in 

te dienen op dit congres. In plaats daarvan willen we nu een petitie opstellen voor het CDA 

partijbestuur en Tweede Kamer fractie; een petitie die we met landelijke publiciteit willen 

aanbieden.  Ik hoop dat er onder u mensen zijn die willen meeschrijven aan deze petitie, en dat hij 

door zoveel mogelijk CDA’ers ondertekend zal worden. Ik wil u daarom vragen deze mail ook door te 

sturen aan CDA leden binnen uw kennissenkring. 

Verder wil ik u nog wijzen op onze nieuwe  website: http://kinderenteruguitkalifaat.nl/  

In mijn vorig rondschrijven had ik een verkeerd adres vermeld van deze (kersverse) website. Het is 

voor mij ook allemaal nog een kwestie van leren! 

Vriendelijke groeten, 

 

Ad Corten 
Platform kinderen terug uit het kalifaat  
adcorten@gmail.com 
06-25539238 



 


