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Beste mevrouw Kuik, 

Zoals u misschien al in de krant gelezen hebt, stonden wij gisteren met een twintigtal demonstranten 

op de stoep van het CDA-kantoor om aandacht te vragen voor de tegenwerking van het CDA bij het 

terughalen van vrouwen en kinderen van IS-strijders uit Syrië: 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210429_22060643 

Ik ben zelf als oprichter van het Comité CDA’ers voor terughalen van IS-kinderen al anderhalf jaar 

bezig met het op de agenda zetten van dit onderwerp binnen de partij. Helaas heeft dit tot nu toe 

weinig resultaat opgeleverd. Vandaar dat wij nu besloten hebben de straat op te gaan in de hoop dat 

dit meer aandacht zal trekken.  

Ik had ook de ouders en grootouders van de vrouwen en kinderen uitgenodigd om mee te doen aan 

de demonstratie, en de opkomst was verbazend: 20 van de 24 deelnemers hoorden tot de groep van 

“Lotgenoten” die normaal nooit naar buiten treden. Deze mensen waren erg blij dat er eindelijk 

mensen van buiten hun eigen kring opkwamen voor hun kinderen in de kampen.  

Al eerder heb ik binnen het CDA gewezen op onze plicht om een meer christelijk standpunt in te 

nemen op dit onderwerp, en ook meer samen te werken met moslims. Zie bijvoorbeeld mijn artikel 

in Christendemocraat.nl: 

https://christendemocraat.nl/terughalen-is-kinderen-past-bij-een-barmhartig-cda/ 

En in NieuwWij: 

https://www.nieuwwij.nl/opinie/samen-optrekken-bij-het-terughalen-van-is-kinderen/ 

Moslims zijn voor het CDA geen vijanden maar bondgenoten, en door onze demonstratie van 

gisteren hebben ze hoop gekregen dat het CDA iets voor hen kan doen.  

Verder wil ik u wijzen op het NRC artikel van twee dagen gelden waaruit blijkt dat de NCTV drie jaar 

geleden bewust een evaluatie van de risico’s van terughalen heeft aangepast om haar advies meer in 

overeenstemming te brengen met de politieke wensen van de minister en Tweede Kamer 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/28/de-nctv-autonome-terreurbestrijder-of-loopjongen-van-de-

minister-a4041714 

Dit riekt sterk naar wat er gebeurd is bij de toeslagen affaire. Wanneer indertijd de werkelijke mening 

van de experts van de NCTV naar buiten was gebracht, hadden 50 onschuldige kinderen niet 

nodeloos drie jaar in de ellende van de kampen hoeven te blijven.  

En tot slot wil ik u wijzen op de acties die onze zuiderburen op dit moment ondernemen om de 

Belgische moeders en kinderen terug te halen: 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210427_96683873 

Het is treurig dat Nederland in dit opzicht achterloop bij België, terwijl er in ons land nog nooit 

iemand is omgekomen bij een IS-aanslag.  

Ik zou graag een keer met u over dit onderwerp willen spreken, en ik hoop dat u daar tijd voor heeft 

ondanks alle andere dringende zaken van dit moment. Joost Breas heeft mij toegezegd dat hij ging 

proberen een afspraak te maken voor een video gesprek.  



Met vriendelijke groet, 

Ad Corten  
06-25539238 
Comité CDA’ers voor terughalen IS-kinderen 
Platform Kinderen terug uit het kalifaat 
www.kinderenteruguitkalifaat.nl 


