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Beste mensen, 

Door de oorlog in Oekraïne dreigden de kinderen in Syrië deze maand weer helemaal vergeten te 

raken. Coalitiepartijen CDA en D'66 hadden geen behoefte om het onderwerp op de agenda te zetten 

omdat ze in deze moeilijke tijd de goede samenwerking met de VVD belangrijker vonden. De 

afgelopen maanden waren het Afghanistan, COVID en de kabinetsformatie die prioriteit kregen. 

Telkens vindt de politiek dat er andere onderwerpen belangrijker zijn, en dat de kinderen in Syrië nog 

wel even kunnen wachten.  

 

Ontwikkelingen deze maand 

D'66 niet bereid om een motie in te dienen   

Nu het CDA niet openlijk wil pleiten voor terughalen (ondanks de resolutie op het partijcongres van 

vorig jaar) hadden we gehoopt dat D'66 wél met een motie zou willen komen om de kinderen terug 

te halen. Uit overleg met de partij blijkt echter dat ze op dit moment niet het initiatief willen nemen 

tot een dergelijke motie omdat ze bang zijn coalitiepartner VVD tegen de haren te strijken. D'66  

heeft immers ingestemd met het coalitie akkoord waarin staat dat het beleid de komende 

regeerperiode niet gewijzigd wordt (hetzelfde geldt natuurlijk voor het CDA). Wij zijn zeer 

teleurgesteld dat D'66 besloten heeft de kinderen op te offeren aan de goede vrede binnen de 

coalitie. We hebben daarom aan D'66 Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma een brief gestuurd waarin wij hem 

vragen om druk uit te oefenen op zijn partijgenoten om zich te houden aan de resolutie van het D'66 

partijcongres in november 2019. Daarin werd de partij opgeroepen zich sterk te maken voor 

terughalen van de kinderen. Sjoerdsma zelf heeft in het verleden aangekondigd dat hij niet zou 

rusten voordat de vrouwen kinderen terug waren in Nederland.  

CDA heeft wat goed te maken  

Nu het CDA nog steeds weigert om openlijk te pleiten voor terughalen, hebben we partijleider 

Huibers een brief gestuurd waarin we hem wijzen op de laakbare houding van het CDA in het 

verleden. In november 2019 stelde CDA Kamerlid Van Helvert voor dat Nederland banden zou 

aanknopen met het Assad regime om samen te streven naar berechting van de IS-vrouwen in de 

regio. Het CDA kwam met dit plan twee dagen nadat de Haagse rechtbank had besloten dat 

Nederland zijn vrouwen en kinderen moest ophalen (een besluit dat later door het Hof werd 

teruggedraaid). Blijkbaar had het CDA liever dat Assad zich over de vrouwen en kinderen ontfermde 

dan dat wij ze terug zouden halen naar ons land. De rest van de Kamer verwees het plan 

verontwaardigd naar de prullenbak omdat het Assad regime al tienduizenden mensen had 

doodgemarteld. Maar het feit dat het CDA met dit plan durfde te komen, tekent de mentaliteit die er 

toen heerste in de partij. Wil het CDA nog iets redden van zijn reputatie als christelijke partij, dan zal 

het radicaal afstand moeten nemen van zijn harde houding in het verleden ten aanzien van de 

kinderen in Syrië.   

Voorstel aan oppositiepartijen om het initiatief over te nemen tot het indienen van een motie 

Omdat regeringspartijen CDA en D'66  op dit moment weigeren om met een motie te komen uit 

angst voor een boze reactie van de VVD, hebben we nu de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, Volt, 

SP en Denk gevraagd het initiatief over te nemen. Wanneer zij met een motie komen, kunnen CDA en 

D'66 moeilijk tegen stemmen. Aannemende dat ook de CU zal meegaan, is er dan een meerderheid 
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in de Kamer. Er is op dit moment geen enkele reden meer om terughalen uit te stellen en de schade 

aan de kinderen verder te vergroten. Hoewel het slechts om een handjevol vrouwen en kinderen 

gaat, is het principiële belang van deze zaak erg groot. Kunnen wij als beschaafd land onschuldige 

kinderen kunnen laten boeten voor de fouten van hun ouders? Is het straffen van de moeders voor 

ons belangrijker dan het redden van de kinderen? Hebben de moeders geen recht op een eerlijk 

proces? Is vergelding voor ons belangrijker dan menselijkheid?   

Teruggekeerde kinderen nog steeds niet overgedragen aan pleegouders 

Twee maanden geleden werden vijf vrouwen en elf kinderen teruggehaald omdat de rechter dreigde 

de strafzaak tegen de vrouwen anders te laten vallen. De kinderen bleken bij aankomst dermate 

getraumatiseerd dat ze niet naar de klaarstaande pleegouders konden. In plaats daarvan werden ze 

naar een instelling gebracht. Daar zitten ze nu (na 8 weken) nog steeds; tot groot verdriet van hun 

ongeduldige pleegouders. Het is goed dat de Raad voor de Kinderbescherming zorgvuldig omspringt 

met de kinderen, maar dat moet ook niet overdreven worden. Wanneer de kinderen te lang elders 

worden ondergebracht, gaan ze zich hechten aan hun nieuwe verzorgers en niet aan hun 

pleegouders. Het feit dat de nu teruggekeerde kinderen al zo sterk getraumatiseerd zijn, is een extra 

reden om het terughalen van de overige kinderen niet langer uit te stellen.  

SAVE THE CHILDREN doet nieuwe oproep om kinderen snel terug te halen 

Als de repatriëring van buitenlandse kinderen uit de kampen in Noord Oost Syrië in het huidige 

tempo doorgaat, dan zal het zeker nog dertig jaar duren voordat alle kinderen naar huis zijn 

teruggekeerd. Naast de 18.000 Iraakse kinderen leven er nog altijd ruim 7.300 minderjarigen uit 60 

landen van over de hele wereld in beide kampen. Save the Children roept hun regeringen dringend 

op om hen, samen met hun families, zo snel mogelijk te repatriëren. 

Duitsland en Zweden halen weer vrouwen en kinderen terug 

Op 30 maart kwam het bericht dat Duitsland in samenwerking met Amerika 10 vrouwen en 27 

kinderen had opgehaald uit kamp Roj. De Amerikanen brachten de vrouwen en kinderen eerst naar 

een Amerikaanse militaire basis in Irak, van waaruit zij met een chartervliegtuig naar Frankfurt 

werden gebracht. Deze operatie laat zien dat het goed mogelijk is om grote aantallen vrouwen en 

kinderen op te halen omdat de Amerikanen daarbij helpen. Eerder deze maand haalde Zweden al 

twee vrouwen en twee kinderen op. Duitsland, Zweden en Finland hebben nu het overgrote deel van 

hun vrouwen en kinderen teruggehaald. 

Demonstratie bij VVD kantoor op 26 maart  

Omdat de VVD  op dit moment nog de enige coalitiepartij is die zich vierkant verzet tegen terughalen, 

hadden we ditmaal het VVD partijbureau uitgekozen als plaats voor onze maandelijkse demonstratie. 

De opkomst was klein maar de demonstratie werd door de deelnemers wel als zinvol ervaren. Er 

werden ervaringen uitgewisseld tussen (groot)ouders waarvan de dochters en kleinkinderen onlangs 

waren teruggekeerd en degenen van wie hun dierbaren nog steeds in de kampen zitten.  Getracht 

werd een petitie aan te bieden aan het partijbestuur, maar er was op het partijkantoor niemand 

aanwezig om de petitie in ontvangst te nemen. Daarom heb ik op 30 maart de petitie alsnog 

persoonlijk overhandigd op het partijbureau.  

 

Agenda komende maanden 

https://www.savethechildren.net/news/speed-repatriations-or-foreign-children-could-be-stuck-north-east-syria-camps-30-years-warns
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Plannen voor missie naar Syrië 

Het overleg met Save the Children over een mogelijke missie naar Syrië is enkele malen uitgesteld, en 

staat nu gepland voor 7 april. Doel is om lesmateriaal voor Nederlandse kinderen naar kamp Roj te 

brengen zodat de kinderen zich voor kunnen bereiden op hun terugkeer naar Nederland.  

Volgende demonstratie gepland voor 7 mei  

Op verzoek van onze moslimleden wordt de volgende demonstratie uitgesteld tot na het eind van de 

Ramadan. Dat wordt dan 7 mei. De plaats van de demonstratie laten we nog even afhangen van de 

reacties van de verschillende politieke partijen de komende weken.  

 

Voor meer details over de ontwikkelingen in de afgelopen maand, zie webpagina "Laatste Nieuws" 

https://kinderenteruguitkalifaat.nl/97-2/ 

 

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         

 

 


