
O
nbedoeldegevol-
gen. Elkeoorlog
heeft ze. Eenwaar-
schijnlijknietbe-
doeldgevolgvan
Nederlandsedeel-
nameaandeoorlog
tegen ISkande

stichtingvaneenPKK-staat inhet
noordenvanSyrië zijn.Wegaanna-
melijk steunenopdeKoerdenvanhet
semi-rijkjeRojave: ‘Richtingwaarin
dezonondergaat’ oftewelWest-Koer-
distan.DedaarheersendeDemocrati-
scheUniePartij (PYD)enhaargewa-
pende tak,deVeiligheidscomités
(YPD), zijnPKK.DePKK isdeKoerdi-
scheguerrillabewegingdie inTurkije
inoorlog ismetdestaat. Bij ons staat
dePKKopde lijst vanverbodenterro-
ristischeorganisaties.DePYD/YPD
niet.

Er isgeenverschil tussendePKKen
dePYD/YPD.DeSyrische tak is voort-
gekomenuitdePKKenwordtmilitair
aangevoerddoorhethogecom-
mando indePKK-schuilplaats inhet

Qandil-gebergteophetpuntwaar
Iran, IrakenTurkije samenkomen. In
dehuidigeoorlog inZuidoost-Turkije
gijzeltdePKK,netalshet legerende
politiemacht, onschuldigeburgers.
Indeze stadsguerrilla zetdePKKkin-
derenvan 15 jaar inenbeweertdatde
tieners spontaandewapenshebben
gegrepen.MaardaarwaardePKK
heerst, is geenruimtevoor spontani-
teit of eigen initiatief.
DeKoerdenvanRojave stammen

grotendeels af vanTurkseKoerden
die inperiodenvanzwarevervolgin-
gendegrensovervluchtten. Inde ja-
ren tachtigennegentigvandevorige
eeuwopereerdedePKKvanuit Syrië.
AbdullahÖcalan,deStalinvande
PKK,haderzijnhoofdkwartier. In
plaats vanhundienstplicht inhet Sy-
rische leger tevervullen, kondenSyri-
scheKoerdenzichaansluitenbijde

PKKentegenTurkije vechten. Tussen
dezeven- en tienduizendvanhenzijn
indeTurks-Koerdischeoorlogomge-
komen.
Dehuidige leidervandePYD, Salih

Muslim, is eenproduct vandePKK.
Ooknuzijnhetmoorddadige regime
vanBasharal-AssadendePYD/YPD
goedemaatjes. Assad legtdeKoerden
nauwelijks iets indewegenzijhet re-
gimeniet. Kamishli, de ‘hoofdstad’

vanRojave,wordtgedeeldmetamb-
tenarenengeheimedienstenvanAs-
sad.Kamishlihangtvolmetmegafo-
to’s van ‘dokter’ Bashar. Elders inRo-
javezijndatafbeeldingenvanAbdul-
lahÖcalan.Hij is voorde rest vanzijn
levenopgeslotenophetgevangenis-
eiland Imrali indeZeevanMarmara;
de straf voorzijnaandeel indeveer-
tigduizendslachtoffersdiedeafgelo-
pen35 jaar zijngevallen indestrijd
tussendeTurkse staat endePKK.
Rojave is indegreepvandecultus

vanApo,Oom,zoalsÖcalandoorzijn
aanhangerswordtgenoemd.Elkean-
deremeningdandievandePYD
wordt inRojavemetgeweldonder-
drukt;hetzelfde indeTurkse steden
endorpenwaardePKKheerst. PKK-
Koerdenuit Turkije zullenvooronze
militaireadviseursniet teonder-
scheidenzijnvanYPD-strijders.

Verblinddooronzeangst vooraan-
slagendoor radicalemoslimszienwe
nietdatdePKKendePYDtotalitaire
organisaties zijn.Wezienalleenwat
wewillenzien:dathet feminismeen
het secularismevandeApoïsteneen
garantie zoudenzijnvoordebescher-
mingvandemensenrechten.Weho-
pendatwehendoormiddel van
‘goedegesprekken’ verderaf zullen
houdenvanetnischezuiveringen
waaraanzij zicheerder ineenaantal
doorhenveroverdeArabischeen
Turkmeensedorpen inSyrië schuldig
hebbengemaakt.

AlleswatdePYD/YPDendePKK
doen, isgerichtophetbehoudvande
autonomievanRojaveenophetver-
overenvanhetgebied tussendeEu-
fraat enhetkantonAfrin innoord-
west-Syrië.Daarmeezullenzeeen
aaneengeslotengrondgebiedheb-
ben, eeneigenRepubliekKoerdistan.
Het zal zenietskostenomtegenNe-
derland tezeggendat zedaarvanaf-
zien. Zegaaner tochvoor: linksomof

rechtsom. IS verslaan is voorhen
slechts eenonderdeel vaneengrotere
strijd.Hetdeel vanSyriëdat zeerbij
willenhebben, ligt langsdegrens
metTurkije.Hierwoneneenmiljoen
mensen;meerniet-KoerdendanKoer-
den:ondermeerArabierenenaande
TurkenverwanteTurkmenen.Beide
groepenwillennietonderKoerdisch
gezag leven.Bovendien isdeze streek
nooitKoerdischgeweest.

Betsy Udink, au-
teur van In Koer-
dische kringen
en Meisjes van
Atatürk, zonen
van de sultan.

Syrië

We hebben de Koerden
nodig om IS murw te slaan
en Turkije om de Syrische
vluchtelingen tegen te
houden. Zie hier het dilem-
ma voor het Westen.

Opinie&Debat

Collignon

HouSyrischeKoerdenintoomin

Rojave-Koerden
willengebiedten
westenvande
Eufraatveroveren
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Genenkun
jeselecteren
inplaatsvan
bewerken

I
nderubriek ‘Deanderekant’ inde
Vonkvanzaterdag6 februari en in
hetartikel ‘Bewerkenmenselijk
dnamag’ (inGroot-Brittannië, Ten

eerste, 2 februari)wordtgesproken
overhetgenetischmodificerenvan
embryo’s zonderde techniekbij
naamtenoemenof tebeschrijven.
HetgaatomCRIPSR-Cas9,door

het tijdschrift Scienceuitgeroepen
totdewetenschappelijkedoorbraak
van2015.Daarnawordenervoor-
beeldengenoemdvanerfelijkeaan-
doeningendievoor reparatiemet
deze techniek inaanmerkingzou-
denkomen.
Hierbijwordtechter voorbij ge-

gaanaandevraagof er iets te repa-
rerenvalt inhetembryo. Zoerven
veel erfelijkeaandoeningendomi-
nantover.Ditbetekentdat eenkind
vaneenaangedaneouder50pro-
cent risicoheeftomdeaanlegvoor
die ziekte teerven. Jemoetduseerst
testenof het embryodebetreffende
erfelijkeaanlegwelheeft,wantbij
50procentvandeembryo’s ishet re-
parerennietnodig.
Nu, zo’n techniekbestaat.Die

heetPGD
enwordt
algeruime
tijd inNe-
derland
toegepast.
PGD is een
afkorting
voor
preïm-
plantatie
genetische
diagnos-
tiek.
Bij PGD

wordennaeen IVF-procedure ineen
vroegembryonaal stadiuméénof
enkele cel(len)getestopdeerfelijke
aanleg,waarnaeenembryozonder
deaanlegvoordeaandoeningge-
plaatstwordt indebaarmoeder.

Bij PGDvindt selectie engeengen-
manipulatieplaats. Jaarlijkskiezen
enkelehonderdenparenvoorPGD.
Zij ziendezemethodevaakalshun
enigekansopeenkindzonderde
ernstigeerfelijke ziekte,die zij zelf
hebbenof die inhun familie voor-
komt.

Bijde introductie vanPGDwaser
politiekeweerstandenangst voor
het creërenvankinderenmetwen-
selijkeeigenschappen,hetgeenge-
lukkignietbewaarheid isgewor-
den.

Aangaandegenbewerkinghet
volgende.Het leven isonzeker,dat is
zeker,maarzonder risico’s tene-
men,komenweniet vooruit. Risico-
beheersing isdeuitdaging,niethet
blokkerenvanvooruitgang inde
wetenschap.
Het is eengoedezaakomonder-

zoek tedoennaarhet voorkomen
vanernstigegenetischeziektes, en
daaromishet verantwoordom
menselijkeembryo’s teonderwer-
penaangenetischonderzoek,bin-
nendoordemaatschappij vastge-
steldegrenzen.

Dr. F.J. Hes, voorzitter Vereniging
Klinische Genetica Nederland
(VKGN)
Prof. C.E.M. de Die-Smulders, kli-
nisch geneticus
Prof. E.J. Meijers-Heijboer, kli-
nisch geneticus
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