
De heer Mark Rutte 

Terughalen IS-vrouwen en kinderen      28 december 2021 

 

Geachte heer Rutte, 

Aan het eind van 2021 zit een aantal Nederlandse IS-vrouwen en hun kinderen nog steeds zonder 

uitzicht in kampen in Syrië. Wij hadden gehoopt dat in de kersttijd Nederlanders eindelijk compassie 

zouden tonen met deze vrouwen en kinderen, maar helaas; ook nu bleven de harten van de 

Nederlanders even koud als de tenten in Syrië.   

Afgelopen zondag overleed de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu. Vergevingsgezindheid 

was de kern van de boodschap waarmee hij indruk maakte in de hele wereld. In Zuid-Afrika slaagde 

hij erin om mensen de vreselijke dingen te laten vergeven die ze elkaar hadden aangedaan. Hadden 

we in Nederland ook maar iemand als Tutu die mensen tot vergevingsgezindheid kon bewegen 

tegenover de IS-vrouwen. Natuurlijk hebben deze vrouwen een verkeerde keuze gemaakt; de een 

meer dan de ander. Maar de hardheid waarmee Nederland deze vrouwen veroordeelt, helpt niet de 

misdaden van IS uit te wissen. Integendeel, door de vrouwen en kinderen uitzichtloos in de kampen 

te laten zitten, kweken we nieuwe terroristen en wordt de cyclus van haat en vergelding voortgezet.   

Met de acties van ons platform hebben we het afgelopen jaar het CDA al weten te bewegen tot een 

meer menselijke opstelling. Op dit moment is de VVD de enige grote partij (afgezien van de PVV) die 

het terughalen tegenhoudt. Iedereen weet dat terughalen op den duur onvermijdelijk is omdat de 

rechter anders de strafzaken tegen de vrouwen laat vallen. Uitstel van terughalen is zinloos, en een 

nodeloze verlenging van het verblijf van de kinderen in de kampen is desastreus voor hun geestelijke 

en lichamelijke ontwikkeling. 

Vroeger was Nederland een gidsland voor de hele wereld op het gebied van mensenrechten. Nu 

laten we een handjevol onschuldige kinderen aan hun lot over. Dat is zeer on-Nederlands, en we 

beschadigen daarmee de reputatie van ons land. Erger nog, we dragen bij aan de verharding van 

onze maatschappij waarin iedereen tegenwoordig alleen nog maar bezig lijkt elkaar te veroordelen.  

Lasten we ons de boodschap van Desmond Tutu ter harte nemen, en beseffen dat 

vergevingsgezindheid de enige weg is om weer een Nederland te krijgen waar we samen trots op 

kunnen zijn. Een beschaafd land dat zich niet laat leiden door angst of haatgevoelens, maar door 

menselijkheid. 

Ik wens u veel wijsheid en compassie in 2022. 

Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
Ad Corten 
Platform Kinderen terug uit het Kalifaat 


