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Beste mensen, 

Terwijl wij in Nederland bezig zijn met de voorbereiding van Kerst, staan de IS-vrouwen en kinderen 

in Syrië weer voor een koude winter. De barre omstandigheden waaronder zij leven en de 

mishandelingen waaraan ze blootstaan, zijn beschreven in een uitvoerig rapport dat deze week 

uitkwam: 

https://www.rightsandsecurity.org/assets/downloads/Europes-guantanamo-THE_REPORT.pdf 

Dit rapport vergelijkt het gevangen houden van IS-vrouwen voor onbepaalde tijd zonder formele 

beschuldiging met de situatie indertijd  van Irakese gevangenen op de Amerikaanse  basis 

Guantanamo Bay. Tegen deze onwettige detentie werd destijds fel geprotesteerd door de West-

Europese landen, maar nu doen wij hetzelfde met onze IS-vrouwen en kinderen. De beschrijving van 

de mishandelingen van vrouwen en kinderen (pag. 19-32) laat zien hoe belangrijk onze strijd is. Ik 

heb het rapport al toegestuurd aan onze CDA politici met het verzoek om speciaal dit hoofdstuk te 

lezen. Wie weet of ze dit toch aan het denken zal zetten. 

Zoals bekend heeft het CDA binnen de coalitie  de sleutel in handen tot het terughalen van de 

vrouwen en kinderen. Het blijkt echter praktisch onmogelijk om binnen het CDA hiervoor steun te 

krijgen. De afgelopen weken heb ik geprobeerd voldoende handtekeningen te krijgen voor een 

resolutie op het komende CDA partijcongres. Van de ongeveer 75 CDA-leden die ik persoonlijk heb 

aangeschreven, waren er tenslotte maar 10 bereid de resolutie te steunen; veel minder dan de 25 

leden die ik nodig  had. Het blijkt dat veruit de meeste CDA‘ers een sterke afkeer hebben van IS 

vrouwen, en dat zij vinden dat de christelijke waarden van gerechtigheid en menselijkheid niet 

toegepast hoeven te worden op deze groep. Ik had eerlijk gezegd al niet verwacht dat het storm zou 

lopen met steunbetuigingen, maar dat de steun zó laag zou zijn, kwam voor mij toch als een 

verrassing.  

Gelukkig zijn er op dit moment ook tekenen die er op wijzen dat er  – ondanks de tegenwerking van 

het CDA - toch beweging komt in de situatie. De Amerikanen vragen hun Europese bondgenoten 

steeds dringender om hun IS-vrouwen en kinderen op te halen uit Syrië omdat de kinderen anders 

opgroeien tot een nieuwe  generatie jihadisten:  

https://www.middleeasteye.net/news/us-offers-repatriate-foreign-nationals-held-northeastern-

syria?s=08 

De afgelopen weken zijn er al drie Nederlandse vrouwen in geslaagd om uit de kampen te 

ontsnappen en naar Turkije te reizen waar ze zich hebben aangegeven bij een Nederlands consulaat. 

Twee daarvan zijn al overgebracht naar Nederland en de derde wordt binnenkort overgebracht. De 

vrouwen die nu ontsnapt zijn, hebben dat waarschijnlijk kunnen doen met steun van IS. Deze 

organisatie helpt alleen vrouwen die nog trouw zijn aan het kalifaat (of doen alsof). Vrouwen die het 

kalifaat hebben afgezworen, krijgen geen hulp van buiten, en blijven achter in de kampen. Dit is 

natuurlijk een zeer onrechtvaardige zaak. We moeten er daarom op blijven hameren dat onze 

regering ook de vrouwen en kinderen ophaalt die niet door IS geholpen worden. Zij hebben onze 

hulp meer nodig dan de vrouwen die nu al terugkeren.  

Via de website www.kinderenteruguitkalifaat.nl proberen ik u op de hoogte te houden van de laatste 

ontwikkelingen. Verder heb ik ook geprobeerd de Facebook pagina Kinderenteruguitkalifaat weer 



nieuw leven in te blazen, maar door mijn gebrek aan ervaring met sociale media wil dit nog niet erg 

lukken. Mochten er onder u mensen zijn die mij daarbij kunnen helpen, dan zou ik daarvoor erg 

dankbaar zijn. En U kunt natuurlijk ook andere mensen aanraden zich op te geven voor deze 

nieuwsbrief door mij een mailtje te sturen.   

Vriendelijke groeten, 

Ad Corten 

 


