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Beste mensen, 

De afgelopen weken stonden in het teken van de herdenking van de val van de moslim enclave 

Srebrenica, nu precies 25 jaar geleden. Veel experts lieten hun licht schijnen over de fouten die er 

indertijd door de regering gemaakt zijn, waardoor Dutchbat niet in staat was de opgesloten moslims 

te beschermen. De discussie riep bij mij de vraag op waarom we steeds maar doorgaan met het 

praten over fouten die we in het verleden gemaakt hebben, terwijl niemand beseft dat we op dit 

moment precies dezelfde fout maken ten aanzien van de IS-kinderen. Het heeft mij aangespoord tot 

het schrijven van bijgaand opinie artikel dat inmiddels geaccepteerd is door het Algemeen Dagblad 

en dat komende zaterdag gepubliceerd zal worden.  

Intussen blijkt dat er in België vanuit de bevolking veel meer actie gevoerd wordt voor het terughalen 

van IS-kinderen dan in Nederland. Een groep van deskundigen onder leiding van kinderpsycholoog 

Gerrit Loots heeft al twee keer de kampen in Syrië bezocht, en deze groep heeft juist weer een 

uitvoerig rapport uitgebracht over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar.1 De groep organiseert 

persconferenties en demonstraties bij het Centraal Station in Brussel, en geeft documentatie uit over 

de IS-kinderen2. Vergeleken met België is er in Nederland onder de bevolking een verbazend gebrek 

aan solidariteit met de ouders van de IS-vrouwen. Nederlanders zijn blijkbaar minder barmhartig en 

menselijk dan onze zuiderburen.   

Het meest verbazende in Nederland is de opstelling van het CDA. Ik heb op onze website 

(http://kinderenteruguitkalifaat.nl/108-2/) de opstelling van de verschillende coalitiepartijen met 

elkaar vergeleken, en het blijkt dat het CDA zich het hardst opstelt tegenover IS-vrouwen en 

kinderen. CDA Kamerlid Martijn van Helvert, onze woordvoerder op dit dossier, doet zijn best de 

bestaande angst voor IS-vrouwen aan te wakkeren met uitspraken als “Stelt u zich voor: ze hebben 

net een lesje keel snijden gekregen op school (bij IS) en dan moeten ze bij mijn dochter in de brugklas 

komen”. Volgens hem waarschuwen veiligheidsdiensten dat de IS-vrouwen bij terugkeer een groot 

gevaar vormen voor onze samenleving. In werkelijkheid is er binnen de NCTV juist sterke druk om de 

vrouwen en kinderen zo snel mogelijk terug te halen3. Van Helvert weet echter dat verketteren van 

de IS-vrouwen meer stemmen oplevert dan het terughalen ervan. Zijn uitlatingen getuigen van een 

volstrekt gebrek aan barmhartigheid en menselijkheid, en ze zijn een christendemocratisch Kamerlid 

onwaardig.  

Voor verdere actualiteiten over de IS-kinderen en hun moeders verwijs ik naar onze webpagina 

http://kinderenteruguitkalifaat.nl/97-2/ 

Vriendelijke groeten, 

Ad Corten 

 

 
1 Zie bijgevoegd rapport “Een jaar later – Belgische kinderen in Koerdische detentiekampen in Noordoost Syrië, 
3 juli 2020”.  
 
2 Zie bijgevoegd rapport “Waarom de Belgische kinderen van "jihadistische strijders" 
repatriëren? 
 
3 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nctv-terugkeer-van-naar-syrie-uitgereisde-moeders-en-
kinderen-is-beter-voor-nationale-veiligheid~bcbc27b1/ 


