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Beste mensen, 

De belangrijkste ontwikkeling deze maand was de koerswijziging van de Deense regering. Deze gaat  

nu onder druk van de publieke opinie niet alleen Deense kinderen maar ook de moeders terughalen 

uit Syrië. Nu in Nederland de corona maatregelen versoepeld worden, kunnen we eindelijk de straat 

op om ons gezicht te laten zien. Na de eerste demonstratie vorige maand bij het CDA kantoor in Den 

Haag hebben we afgelopen week gedemonstreerd op de Dam in Amsterdam. Voor komende week 

staat er weer een demonstratie in Den Haag op het programma. Naar aanleiding van de eerste 

demonstratie werd ik uitgenodigd voor een overleg met de nieuwe CDA woordvoerster op het 

onderwerp van de kinderen  in Syrië. Het CDA zal niet snel van koers veranderen, maar nu zijn ze 

tenminste bereid om naar ons te luisteren. 

Deense koerswijziging is mijlpaal 

Denemarken heeft vorige week besloten om kinderen en moeders met de Deense nationaliteit terug 

te halen uit Syrische kampen. Dit is een belangrijke ontwikkeling omdat Denemarken tot nu toe (net 

als Nederland) volhield dat terughalen van de vrouwen te gevaarlijk was. De Deens overheid heeft 

haar besluit genomen op grond van nieuwe adviezen van de Deens Veiligheid en Inlichtingendienst. 

Tot nu toe was Denemarken minstens zo fel gekant tegen terughalen als Nederland. Door de Deense 

koerswijziging staat Nederland nu helemaal onderaan de lijst van westerse landen die kinderen 

hebben teruggehaald.  

Demonstratie in Amsterdam op 22 mei in combinatie met Amsterdamse actiegroepen  

Ondanks het slechte weer en het samenvallen van onze demonstratie met die van het Palestina 

comité, verliep de demonstratie op 22 mei op de Dam succesvol. We hadden ditmaal de steun van 

enkele Amsterdamse actiegroepen, waaronder "Breng ze veilig thuis" van Rogier Schravendeel. Het 

was erg bemoedigend om te zien hoe mensen van zeer verschillende achtergrond het er unaniem 

over eens waren dat een beschaafd land als Nederland geen andere keus heeft dan de kinderen en 

hun moeders zo snel mogelijk terug te halen. We waren erg blij met de bijdrage van Ahmed el Mesri 

die zich met zijn Vereniging Assadaaka al 20 jaar inzet voor mensen in nood. Ahmed is een bekende 

persoonlijkheid in Amsterdam en werd vorig jaar voorgedragen als Amsterdammer van het jaar. 

Video's van de demonstratie zijn te zien op YouTube.  

Overleg met CDA woordvoerster Anne Kuik 

Naar aanleiding van onze demonstratie voor het CDA kantoor op 29 april werd ik uitgenodigd voor 

een (video) overleg met Tweede Kamerlid Anne Kuik. Na het vertrek van Martijn van Helvert en 

Madeleine van Toorenburg uit de Kamer is Anne de nieuwe woordvoerster van de CDA fractie op het 

terrein van de vrouwen en kinderen in Syrië. Anne is een verademing na haar twee voorgangers waar 

absoluut niet me te praten viel. Zij herhaalde tegenover mij weliswaar de bekende CDA argumenten 

tegen terughalen, maar ze luisterde ook naar onze argumenten. Zij liet zich natuurlijk niet in een 

videogesprek van een half uur tot een geheel ander standpunt brengen, maar ik hoop dat dat de 

feiten en argumenten die ik aandroeg, haar stof hebben gegeven tot nadenken. Belangrijk is dat wij 

haar de komende maanden blijven voorzien van informatie en argumenten voor het snel terughalen 

van de vrouwen en kinderen.  

https://www.reuters.com/world/middle-east/denmark-repatriate-women-children-syrian-camps-2021-05-18/
http://kinderenteruguitkalifaat.nl/112-2/
https://www.youtube.com/watch?v=28G-nR40IHs


CDA wethouder Jelle Beemsterboer tegen terughalen kinderen  

Dat er binnen het CDA nog het nodige missiewerk te verrichten valt, bewijst het feit dat Jelle 

Beemsterboer, CDA wethouder in Schagen, mij verzocht heeft zijn naam af te voeren van de lijst van 

platform leden. Jelle vindt dat de vrouwen die naar Syrië vertrokken zijn daarmee wat hem betreft 

voor een nieuw thuisland hebben gekozen en indirect dus ook een nieuw thuisland voor de volgende 

generaties. Hij vindt dus dat wij de kinderen in de kampen in Syrië niet hoeven te helpen omdat hun 

ouders een verkeerde keuze gemaakt hebben. Een merkwaardige opvatting voor een CDA'er die bij 

de laatste Kamerverkiezingen kandidaat was voor Noord-Holland (en waar ik zelf nog bijna op 

gestemd had) 

Nieuwe demonstratie gepland voor woensdag 2 juni in Den Haag 

Het overleg met Anne Kuik heeft aangetoond hoe belangrijk het is dat we het CDA blijven 

confronteren met de consequenties van hun beleid. Daarom is het CDA kantoor weer gekozen als 

plaats voor de volgende demonstratie. Er zullen enkele toespraken gehouden worden waarvan we de 

tekst aanbieden aan het CDA bestuur. De demonstratie is ook nuttig om elkaar weer te ontmoeten 

en plannen te bespreken voor verdere acties. De demonstratie is dus op woensdag 2 juni om 14.00 

uur bij het CDA kantoor in Den Haag, Buitenom 18.  

Actie voor sturen van ansichtkaarten aan CDA Kamerleden 

De Franse actiegroep Collectif des Familles Unies heeft 10.000 ansichtkaarten laten drukken met 

tekeningen gemaakt door Franse kinderen in de kampen in Syrië. Deze kaarten worden verspreid 

onder sympathisanten die de kaarten persoonlijk kunnen opsturen aan president Macron. Het 

platform is plan een dergelijke actie ook in Nederland te gaan voeren. We hebben daartoe contact 

opgenomen met de Franse groep met de vraag of we hun afbeeldingen ook mochten gebruiken 

(naast die van onze eigen Nederlandse kinderen). Hierop hebben de Fransen positief gereageerd. Het 

plan is om setjes van 10 ansichtkaarten te maken voor belangstellenden die deze kaarten, voorzien 

van een persoonlijke boodschap, kunnen sturen aan een van de CDA Kamerleden.  

Actie speelgoed  voor kinderen in kamp Roj 

De Amsterdamse actie groep "Breng ze veilig thuis" is een actie begonnen om geld in te zamelen 

voor het kopen van speelgoed voor de kinderen in kamp Roj. Zo kunnen we de kinderen uit de verte 

laten weten dat ze er niet alleen voor staan en dat er in Nederland aan ze gedacht wordt. In overleg 

met kinderrechtenorganisaties en Artsen zonder Grenzen zal bekeken worden hoe het speelgoed 

naar het kamp gestuurd kan worden. Verdere informatie over deze actie is te vinden op de website 

van Breng ze veilig thuis 

Vriendelijke groeten, 

Ad Corten 

Deze Nieuwsbrief wordt maandelijks toegezonden aan alle mensen die zich hebben aangemeld als lid of 

sympathisant van het Platform Kinderen terug uit het Kalifaat. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending 

van deze nieuwsbrief dan kunt u zich afmelden bij adcorten@gmail.com         

    

  

http://www.brengzeveiligthuis.nl/                                                                                 
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