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Beste mensen, 

De afgelopen maand waren er belangrijke en positieve ontwikkelingen t.a.v. het terughalen van de 

vrouwen en kinderen. En de komende maand lijkt het nog spannender te worden. Hieronder een 

overzicht van de ontwikkelingen in de nationale politiek en de activiteiten van ons platform. Ook 

kijken we vooruit naar wat er de komende weken op het programma staat. Maar allereerst een 

belangrijke boodschap: ALS JULLIE NOG ANSICHTKAARTEN HEBBEN LIGGEN, STUUR ZE DAN NOG DIT 

WEEKEND NAAR DE KAMERLEDEN VAN JULLIE KEUZE. De Tweede Kamer debatteert op 1 juli, en 

wanneer je de kaarten nu meteen verstuurt, komen ze nog tijdig aan.  

 

Politieke ontwikkelingen in Nederland 

Terughalen Ilham B. en drie kinderen  

De belangrijkste doorbraak in Nederland was het terughalen door onze regering op 5 juni van een 

Nederlandse vrouw en drie kinderen uit Syrië. De actie kwam als een volslagen verrassing doordat hij 

in het diepste geheim was voorbereid. De reden om de vrouw terug te halen, was dat de rechtbank 

in Rotterdam gedreigd had de zaak tegen haar te seponeren wanneer de regering de vrouw niet in 

staat zou stellen zich in Nederland te verdedigen. Het moest dus voorkomen worden dat de vrouw 

op deze wijze haar straf zou ontlopen. De actie van de Nederlandse overheid leidde tot felle 

verontwaardiging bij de Telegraaf (die in december nog gepleit had voor terughalen), en bij het CDA. 

Woordvoerster Anne Kuik gebruikte in het Kamerdebat grove taal om haar afkeuring over de 

repatriëring te uiten. De hele Kamer drong aan op een plenair debat om grondig over de zaak te 

praten. Dit debat staat gepland voor 1 juli. Maar de nu teruggehaalde vrouw is natuurlijk het eerste 

schaap (figuurlijk) dat over de dam is. Met het terughalen heeft de regering laten zien dat eerdere 

argumenten over de veiligheidsrisico's voor diplomaten en hulpverleners ongegrond waren. 

Advocaten van de andere vrouwen in Syrië gaan nu soortgelijke zaken aanspannen, waardoor de 

terugkeer van alle vrouwen en kinderen nog slechts een kwestie is van tijd.   

Crisis in CDA na publicatie Omtzigt rapport 

Op 10 juni bastte de bom bij het CDA na het uitlekken van een rapport van Pieter Omtzigt dat een 

licht wierp op de interne cultuur bij het CDA. Hiermee werd in één klap het beeld van een nette 

christelijke partij zwaar beschadigd. Het CDA is nu de scherven bijeen aan het rapen en moet gaan 

kijken hoe het zijn reputatie kan herstellen. Ik heb aan voorzitter Marnix van Rij en de CDA 

Kamerleden voorgesteld dat een koerswijziging t.a.v. het repatriëren van IS-vrouwen en hun 

kinderen hiervan een mooi begin zou zijn. Er zijn binnen de partij al een aantal prominenten die – al 

dan niet openlijk – voorstander zijn van terughalen op humanitaire gronden (Grapperhaus, Van Rij, 

Van Dam). Hopelijk krijgt deze humane, christelijke vleugel nu wat meer ruimte in de partij. 

Misschien dat het CDA zich bij de komende debatten in de Kamer ook wat nederiger gaat opstellen 

en stopt met haat zaaien zoals Anne Kuik dat nog deed op 8 juni.  

Hoorzitting Vaste Kamercommissie Veiligheid 

In een "ronde tafel gesprek" op 16 juni werden leden van de Vaste  Kamercommissie Veiligheid door 

deskundigen bijgepraat over de risico's van wél of niet repatriëren van vrouwen en kinderen uit 

Syrië. De Nederlandse veiligheidsdiensten AIVD en NCTV, het OM en het Ministerie van Buitenlandse 



Zaken waren unaniem van mening dat terughalen het beste is uit oogpunt van nationale veiligheid. 

Alle pogingen om uitreizigers te laten berechten door een internationaal tribunaal in de regio zijn op 

niets uitgelopen. Terughalen naar Nederland is nu nog de enige manier om de vrouwen te berechten. 

Dit mag rustig een doorbraak genoemd worden omdat tot nu toe AIVD en NCTV zich nooit in het 

openbaar hadden uitgesproken vóór terughalen. Ook de standpunten van het OM en het Ministerie 

van BuZA waren nieuw; tot nu toe hielden die vast aan het argument dat terughalen te gevaarlijk was 

voor de overheidsdiensten. Een verslag van het debat en kopieën van de aangeleverde documenten 

zijn te vinden op de website onder Laatste Nieuws van 16 juni. 

Ruzie tussen CDA en Wilders  

Tijdens een Kamerdebat over de formatie op 23 juni deelde Wilders terloops een sneer uit aan Sigrid 

Kaag over het terughalen van een "terrorist" (Ilham B.)uit Syrië. Dit leidde tot een ontsporing van het 

debat en felle verwijten over en weer tussen Wilders aan de ene kant en Rutte, Kaag en Hoekstra aan 

de andere kant. Uiteindelijk eindigde het in zeer felle woorden tussen Hoekstra en Wilders. Het is 

duidelijk dat de liefde tussen CDA en PVV na dit debat bekoeld is. De vraag is hoe dit zal doorwerken 

in het komend plenaire debat over het terughalen van Syriëgangers (1 juli). Zal het CDA dan toch 

weer de zijde kiezen van Wilders (zoals het tot nog toe gedaan heeft), of zal de recente ruzie het CDA 

stimuleren zich ook op dit punt te distantiëren van de PVV? Eigenlijk is Wilders voor ons een 

geschenk uit de hemel omdat zijn laag bij de grondse tirades in de Kamer andere partijen ertoe 

bewegen zich van hem te distantiëren; ook op het punt van de repatriëring van vrouwen en kinderen 

uit Syrië. 

 

Activiteiten van het platform 

Demonstraties bij het CDA kantoor in Den Haag 

Op 2 juni werd er voor de tweede maal gedemonstreerd bij het CDA kantoor in Den Haag. Het CDA is 

één van de twee regeringspartijen die tot nu toe de repatriëring tegenhouden, en de enige partij die 

mogelijk van standpunt kan veranderen. Vandaar dat we onze pijlen richten op deze partij. Vlak vóór 

de demonstratie op 2 juni had ik op straat voor het CDA kantoor een vriendelijk gesprek met 

partijvoorzitter Marnix van Rij. Ik heb uitgelegd dat we niet uit zijn op confrontatie met zijn partij (zij 

hadden het bureau uit voorzorg laten afzetten met dranghekken), maar dat we hen alleen op 

vriendelijke wijze willen wijzen op het feit dat hun beleid in strijd is met de uitgangspunten van de 

partij. Marnix schreef me later dat het goed was dat wij het onderwerp onder de aandacht hadden 

gebracht van de Kamerfractie, en dat hij graag op de hoogte gehouden wilde worden van komende 

demonstraties.  

Tien dagen later (12 juni) stonden we alweer voor het CDA kantoor. Dit naar aanleiding van de harde 

uitspraken van Anne Kuik tijdens het debat op 8 juni. Kennelijk was de boodschap van onze eerdere 

demonstraties nog niet aangekomen bij Anne, en daarom besloten we er nog maar een ongeplande 

demonstratie tegenaan te gooien. Deze demonstratie was een mooie aanleiding om weer een 

persoonlijke brief te schrijven aan Anne Kuik en haar collega Kamerleden. In die brief heb ik de 

opgeroepen om een meer humane houding aan te nemen t.a.v. de vrouwen en kinderen in Syrië, en 

zich niet te scharen in het kamp van Wilders en Baudet. Ook heb ik Anne en haar collega Kamerleden 

een kopie gestuurd van de toespraak die ik gehouden had tijden de demonstratie op 12 juni. 

Ansichtkaarten aan CDA Kamerleden 

http://kinderenteruguitkalifaat.nl/97-2/
http://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2021/06/brief-Anne-Kuik-14-juni.pdf
http://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2021/06/Toespraak-Ad-Corten-12-juni.pdf


We hebben 2500 ansichtkaarten laten drukken met een tekening gemaakt door een Nederlands 

meisje in kamp Roj. De tekening was door haar moeder via WhatsApp verstuurd aan de grootouders 

in Nederland. De tekening laat zien dat het om gewone Nederlandse kinderen gaat die ervan dromen 

om ooit nog eens terug te keren naar ons land. De bedoeling is dat de kaarten, vergezeld van een 

persoonlijke boodschap, verstuurd worden aan Kamerleden van het CDA. De namen en adressen van 

de Kamerleden, alsmede tips voor mogelijke boodschappen, zijn te vinden op de website. 

Aan de lijst van CDA Kamerleden is intussen ook die van een VVD kamerlid toegevoegd: Ingrid 

Michon-Derkzen. Zij is de nieuwe woordvoerster van de VVD nadat haar voorgangster Dilan Yesilgöz 

staatssecretaris is geworden. Met de fanatieke Yesilgöz viel niet te praten; misschien is Ingrid Michon 

meer voor rede vatbaar.  

Er zijn intussen al enkele honderden tekeningen verstuurd. Mensen die nog kaarten hebben liggen, 

wordt dringend verzocht ze dit weekend nog te versturen zodat ze bij de betreffende Kamerleden 

aankomen vóór het geplande plenaire debat op 1 juli.   

 

Agenda voor de komende maand 

Plenair debat Tweede Kamer over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen 

Dit staat gepland voor donderdag 1 juli van 11.00 – 18.00 uur. Verwacht wordt dat dit een heftig 

debat wordt waarin Geert Wilders weer vol op het orgel gaat. Het zal interessant zijn om te zien hoe 

het CDA zich in dit debat opstelt. Het CDA is de enige partij die nog geen spreektijd heeft 

aangevraagd. De vraag is of de partij ditmaal Anne Kuik opnieuw het woord laat voeren, en zo ja, of 

zij dan weer dicht tegen Wilders aan kruipt.  

Uitzending van de documentaire "The return" 

Deze Spaanse documentaire over de IS-vrouwen die ervan dromen om terug te keren naar hun 

thuisland wordt uitgezonden op 13 jul om 22.50 uur op NPO2. De film schijnt een aanrader te zijn. 

Alleen jammer dat hij wordt uitgezonden ná het Kamerdebat op 1 juli. 

Demonstraties 

Er zijn demonstraties gepland voor de zaterdagen 10 juli (Den Haag, Tweede Kamer), 7 augustus (Den 

Haag, CDA kantoor) en 4 september (Amsterdam, de Dam). Belangstellenden kunnen deze data 

alvast in hun agenda zetten. Ik denk ook aan het flyeren en uitdelen van kaarten in de buurt van het 

Binnenhof op doordeweekse dagen met een ploegje van twee of drie mensen. Belangstellenden 

hiervoor kunnen zich bij mij opgeven.  

Actie ansichtkaarten 

Omdat we er niet van uit gaan dat CDA en VVD tijdens het debat op 1 juli overstag gaan en plotseling 

besluiten de vrouwen en kinderen toch terug te laten halen, gaan we voorlopig door met het sturen 

van ansichtkaarten aan Kamerleden van CDA en ook VVD. Belangstellen kunnen de kaarten gratis bij 

mij opvragen (adcorten@gmail.com).  

Vriendelijke groeten, 

Ad Corten 

 

http://kinderenteruguitkalifaat.nl/acties-voor-terughalen-kinderen/


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         

 


