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Geachte heer Van Rij,
Graag willen wij uw aandacht vragen voor het schrijnende probleem van de Nederlandse vrouwen en
kinderen die nog steeds vastzitten in Syrië. Wij doen dit namens het Comité CDA’ers voor terughalen
IS-kinderen, en het Platform kinderen terug uit het Kalifaat. Bij die laatste groep zijn ook een aantal
(groot)ouders van de kinderen in Syrië aangesloten.
We hoeven u de noodzaak tot het terughalen van de kinderen natuurlijk niet uit te leggen. Als
christendemocraat weet u dat we onschuldige kinderen onder geen enkele omstandigheid in de
steek mogen laten; dat is gewoon een kwestie van elementaire beschaving en menselijkheid.
Helaas heeft de Nederlandse regering tot nu toe nog geen enkel initiatief genomen om de vrouwen
en kinderen uit Syrië terug te halen, en het CDA is daarvoor medeverantwoordelijk. Onze partij vindt
dat we de kinderen niet terug kunnen halen omdat we dan ook de moeders terug moeten nemen. En
dat laatste wil het CDA onder geen beding. De partij vindt dat de moeders in de regio berecht
moeten worden door een internationaal tribunaal. Wat er intussen met de kinderen moet gebeuren,
is onduidelijk. Die moeten dan blijkbaar maar in de kampen blijven wachten. Het is voor ons
onbegrijpelijk dat een christendemocratische partij een dergelijk standpunt inneemt. Blijkbaar laat
het CDA zich bij de bepaling van zijn standpunt niet leiden door christelijke waarden maar door
gevoelens van afkeer en angst bij de achterban.
Wij begrijpen best dat de beelden van de gruweldaden van IS bij veel Nederlanders sterke gevoelens
van afkeer hebben opgeroepen. Wij vinden ook dat de vrouwen die zich bij IS aansloten daarvoor
berecht moeten worden. Maar wij moeten die vrouwen wel de kans geven zich te verdedigen in een
eerlijk proces. Er is op dit moment geen enkel zicht op een internationaal tribunaal in de regio zoals
voorgesteld door het CDA. De enige manier om de vrouwen voor de rechter te brengen, is ze naar
Nederland te halen. We kunnen hen en hun kinderen niet voor altijd in de kampen laten zitten.
Wij beseffen ook dat veel Nederlanders bang zijn voor de terugkerende vrouwen. Er is hen door
politici en veiligheidsdiensten wijsgemaakt dat zij een gevaar vormen voor onze maatschappij. Maar
deze angst is ongegrond. Wij hebben onlangs alle recente rapporten van NCTV en AIVD
doorgenomen, en het blijkt dat deze diensten de risico’s van het terughalen van de vrouwen en
kinderen schromelijk overdrijven1. In Nederland is nog nooit iemand bij een IS-aanslag om het leven
gekomen, en de kans dat dit in de toekomst zal gebeuren door een aanslag van teruggekeerde
vrouwen of kinderen is uitermate klein. De angst voor terugkerende IS-vrouwen en kinderen onder
de Nederlandse bevolking is niet gebaseerd op feiten maar op sensatieverhalen in de media en
bangmakerij door politici.
Nederland wordt uiteindelijk toch gedwongen zijn vrouwen en kinderen terug te halen uit Syrië. De
internationale druk daartoe neemt voortdurend toe. Iedere maand, iedere week, dat het CDA dit
tegenhoudt, lopen kinderen kans te overlijden aan ziekte en overvoeding, en neemt de indoctrinatie
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met IS-ideologie toe. Laat het CDA daarom niet langer de terugkeer van de vrouwen en kinderen
blokkeren, maar de angst van zich afwerpen en zich inzetten voor een spoedige terugkeer.
CDA politici moeten een voorbeeld te geven aan hun kiezers en niet alleen maar achter hen aan
lopen (daarvoor hebben we andere partijen). Maar al sinds de tijd van Pilatus hebben politici ook de
neiging hun eigen overtuiging aan de kant te schuiven en mee te praten met het volk. Achteraf
gezien vinden we Pilatus een lafaard. Hij had voet bij stuk moeten houden en de onschuldige man die
voor hem stond, niet mogen overleveren aan de boze burgers. Maar CDA politici van dit moment
doen precies hetzelfde. De Nederlandse kinderen in Syrië zijn onschuldig; daar is geen twijfel over.
Maar een deel van onze kiezers wil blijkbaar niet dat ze terugkomen, dus geven we hen maar hun zin.
Kom op CDA politici; hou je rug recht, doe wat rechtvaardig is, en leg dat uit aan je kiezers! Dát is wat
christendemocraten moeten doen.
Wij vragen u deze boodschap met overtuiging over te brengen aan de leden van de CDA
Kamerfractie, en wij hopen op een spoedige herziening van het standpunt van uw partij.
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