
 

In Syrië zitten nu al 3 jaar een aantal vrouwen en kinderen van  

Het CDA is een geweldige partij en daarom is het onbegrijpelijk dat 

wij ten aanzien van de vrouwen en kinderen van IS-strijders de 

afgelopen jaren zo’n inhumaan standpunt hebben ingenomen. Dat 

past niet bij een partij die zichzelf christelijk noemt.  

De vrouwen zijn geen terroristen 

De vrouwen vertrokken naar Syrië onder druk van hun man of in vlaag van 

verstandsverbijstering. Zij droomden van een ideale wereld waarin ze als 

moslims gerespecteerd zouden worden. Zij gingen niet naar Syrië om te 

vechten; zo zitten vrouwen niet in elkaar. Eenmaal in Syrië was er geen 

weg terug. De vrouwen eindigden met hun kinderen in gevangenkampen 

waar ze langzaam wegkwijnden zonder dat de rest van de wereld een 

vinger uitstak om hen te helpen. Nu zitten ze op de terroristen afdeling in 

Zwolle waar ze behandeld worden als gewelddadige criminelen. Hun 

kinderen krijgen ze niet of nauwelijks meer te zien, en de IND is van plan 

hen de Nederlandse nationaliteit af te nemen zodra ze hun straf hebben 

uitgezeten.  Al deze maatregelen worden gesteund door het CDA.  

Het CDA is altijd fel tegenstander geweest van terughalen  

De CDA Kamerfractie stelde in 2019 voor dat Nederland banden zou 

aanknopen met het Assad regime om de vrouwen in Syrië te laten 

berechten. Dat ging zelfs de VVD te ver. In september 2021 legde de 

fractie een resolutie van het partijcongres naast zich neer om de vrouwen 

en kinderen op te halen. In plaats daarvan tekende de partij in december 

2021 een coalitie akkoord met de VVD waarin stond dat de vrouwen en 

kinderen niet actief zouden worden teruggehaald. De fractie ging in 2022 

mokkend akkoord met het terughalen van een aantal vrouwen omdat de 

rechter dreigde de strafzaak tegen hen anders te staken. De partij pleit 

echter nog steeds voor het afnemen van het Nederlanderschap bij 

teruggekeerde vrouwen met dubbele nationaliteit.  

Platform Kinderen terug uit het Kalifaat 

CDA: geef vrouwen en kinderen van IS-strijders een kans! 

 



 

Deze vrouwen worden na hun detentie uitgezet naar een land waar ze 

geen enkele band mee hebben. Hun kinderen worden uit een omgeving 

gerukt waarin ze voor het eerst eindelijk een beetje veiligheid ervoeren. 

Het afnemen van Nederlanderschap wordt bekritiseerd door NCTV, het 

Ministerie van Justitie, en de burgemeesters van grote steden. Volgens al 

deze instanties leidt het tot verbittering van de vrijgekomen 

gedetineerden en tot risico’s voor de samenleving. 

Wij zijn christendemocraten en geen centrumdemocraten 

Met zijn harde standpunt t.a.v. de vrouwen en kinderen van Syriëgangers 

schaart het CDA zich nog steeds bij het blok van VVD en extreemrechts. De 

linkse partijen en D’66 zijn voorstander van een meer humaan beleid. De 

onbarmhartige houding van het CDA past niet bij een christelijke partij. 

Natuurlijk moeten de vrouwen terecht staan voor het feit dat ze zijn 

uitgereisd en voor de eventuele misdaden die ze in Syrië gepleegd 

hebben. Maar een van de kernwaarden van het christendom is 

vergevingsgezindheid; iedereen die een fout gemaakt heeft, verdient een 

tweede kans.  

Ons platform riep in december zijn leden op om kerstkaarten te sturen 

aan de vrouwen in de gevangenis. Daaraan werd door veel mensen gevolg 

gegeven en de vrouwen in Zwolle waren diep geroerd door dit blijk van 

medeleven. Wij willen de vrouwen tonen dat er in Nederland ook nog 

mensen zijn die begrip hebben voor hun situatie. Zelfs binnen het CDA. 

Kom in actie voor een christelijk CDA 

Vindt u ook dat het tijd wordt voor het CDA om op dit punt zijn christelijk 

gezicht te tonen, neem dan contact op met adcorten@gmail.com van het 

Platform Kinderen terug uit het Kalifaat. Wij ijveren voor een meer 

humane behandeling van de vrouwen op de terroristenafdeling, voor 

meer contact met hun kinderen, en voor het stoppen met het afnemen 

van het Nederlanderschap. Dit doen we o.a. door te lobbyen voor een 

koerswijziging van het CDA; de partij die het verschil kan maken tussen 

een menselijk en onmenselijk beleid van Nederland. 

 


